Referat
MØTE I KOMITE FOR TRENER OG DOMMERE
NR. 12
Dato:
12.08.2015
Tidspkt.: 18:00-21.00
Sted:
Idrettens Hus
Tilstede: Erling Langset, Grethe Andersen, Heidi Jappee, Beate Hofstad, Anders Gogstad,
Nancy Gogstad, Michelle Lindøe Enger, Stine Gjørtz, Tor Erling Johnsen, Eirik Bolme (r)
Forfall: Huyen Huynh
Saks nr./år

Hva saken gjelder / vedtak

Ansvar

1.

1. Godkjenne forrige møtereferat

Erling

Møtereferatet fra forrige møte er vedlagt
Referatet godkjennes med endring på punkt 4.
2.

2. Program dommerseminar 2015

Erling / Tor Erling

Er alt på plass?
-

-

3.

Mangler kursholder ved fellesdel «Coaching av
toppidretten». Tor Erling sjekker mulighetene for å
benytte en kursholder fra NIF.
Resterende er ok.

3. Hvem gjør hva på lørdagskveld? – dommerseminar

Erling

Ansvarsfordeling:
4.

4. Hva skal printes ut i forbindelse med
dommerseminaret?
-

5.

OK
Tor Erling

Alt sendes til Tor Erling

5. Dato for neste års dommerseminar
19.-21 august 2016 eller 26.-28 august 2016. Sender til HS
som vedtar en helg. Nevnte datoer er ok for samtlige seksj.

Erling

6.

6. Dokument for fremtidige dommerseminar

Erling

I grove trekk ble følgende bestemt:
- Fredag: Åpent for hver seksjon
- Lørdag: Fellesmiddag (dommerseminar)
- Søndag (trenere)
Alle sender sine tanker til Erling som samler dette til et
dokument.

7.

7. Konkretisering av budsjett og kontering

Erling

Fellesdeler på trener- og dommerseminar omhandler TDK
sitt budsjett. Grenspesifikke utgifter skal seksjonen stå får.

8.

8. Kartlegge TDKs myndighet til å komme med innspill
til budsjett for komiteen.

Erling

En seksjonsmedlem bør sitte i TDK. Vedkommende må
kommunisere aktivt både med seksjon og TDK, spesielt med
tanke på budsjettforhandlinger.
9.

9. Konkretisere forskjellen mellom å jobbe i verv og lage
faglig dokumentasjon/holde faglig lectures
-

-

10.

11.

Baktanken er at man skal unngå å bli utnyttet på
bakgrunn av kompetanse. Er det greit at dyktige
fagfolk jobber gratis pga et verv?
Kompetanse skal lønnes.
Utarbeide et dokument med standardsatser,
retningslinjer (seksjonen kommer med en oversikt
til administrasjon, og ønsker om hvem som skal
utarbeide et dokumenter osv.)

10. Kommentarer til dokumentene som ble utsendt før
sommeren ang utdanning?
-

OK

11.Diverse
-

Erling

Oppdatere mailadresse: Administrasjonen ordner
dette.
En fra grenseksjonen i swing bør inn i TDK.

Erling

