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Møtereferat TKK 07.12.2020 
 
Fra møte: 07/12/20  
Til stede: Nils Kristian Brunvoll, Janne Hetle, Jeanette Lund Støen, Linda Thomsen, Lillann 
Jebsen, Elin Hilling, Marte Sneeggen 
Forfall:  
Referent: Marte Sneeggen 
 
 
Sak 01/20: Presentasjonsrunde 
Introduksjon av alle og samarbeidet mellom TKK og Lillann. Lillann er TKKs og teknisk 
personells kontakt person mens Martine Thorsen er kontakt person mot SUK. 
 

Sak 02/20: Gjennomgang av TKKs mandat 
Kort gjennomgang av oppgavene til TKK. Mandatet skal oppdateres da dette ikke har blitt gjort 
siden 2014. Dette er en del av at alle sportsutvalg og tekniske komitéer skal få oppdaterte 
mandater. 
 

Sak 03/20 Ansvarsområder 
Informasjon om ansvarsområder, disse blir tildelt på neste møte på ny året.  
 

Ansvarsområde Ansvarlig 
Utdannelsesplan i samråd med kurslærere  
Kurs/Kursplan/Digitalisering:  
KD  
KDD  
KB  
TDK Kan vente! 
Godkjenne statutter  
Reglement  
Teams møter/aktiviteter  
Møte på SUK sine møter  
Nyhetsbrev/digitale medier  
Mail ansvarlig  
Håndtering av stevnerapporter  
Handlingsplan for post 3  
Dispensasjoner  

I april skal det være en samlingshelg for landslaget, på denne helgen så er det ønskelig også å få 
samlet teknisk personell for en kompetanse/kurs helg. Trenger en ansvarlig som begynner å 
jobbe mot denne helgen i samarbeid med SUK og landslagsleder. 
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Sak 04/20: Prosessbeskrivelse 
Kort gjennomgang fra Lillann om å få på plass prosessbeskrivelser for viktige ting som 
håndtering av dispensasjoner osv. 

 
Sak 05/20: Kommunikasjon 
Hvordan ønsker vi å kommunisere med hverandre innad I TKK? Tar opp forskjellige måter: bare 
via mail, facebook eller andre kanaler.  
Kommer fram til at all kommunikasjon som ikke skjer over mail skal foregå på Teams for å ha alt 
samlet. 

 
Oppretter en gmail for TKK. 

 
Kommunikasjon ut til Teknisk Personell foregår nå via en lukket gruppe på Facebook for teknisk 
personell i kjøring og Lillann har mulighet til å sende ut fellesmail hvis vi ønsker å få ut 
informasjon via mail. 

 
Sak 06/20: Utdannelse av teknisk personell kjøring 
Vi må få på plass kursplaner og ha god dialog med kurslærere. Sette opp planer for hvor mange 
vi trenger.  
Sende ut en spørreundersøkelse for å kartlegge om det er mange som ikke får praksis 

Bør TKK vurdere å sette opp OD og banebyggere til stevner slik at alle får praksis samtidig som 
man må tenke på økonomi og reising for klubbene. 

Kommer inn forslag om å få ordnet en fadderordning for å få de nye ut og praktisere. Hvis TKK 
skal ta over styringen på oppsett av OD og banebygger er det mulig å pare mindre erfarne med 
erfaren teknisk personell. På denne måten kan ny autoriserte få god praksis med erfaren støtte 
på stevnet. 

Sak 07/20: Behandling av dispensasjoner 
Nevnt også under ansvarsområder og prosessbeskrivelse for å få på plass en standard for 
hvordan TKK skal håndtere innkomne dispensasjonssøknader. 

 
Sak 08/20: Bruk av Teams 
NRYF ønsker at man skal bruke Teams. All informasjon skal legges på vårt team slik at alle har 
tilgang til materiale 
 


