Referat fra KG LP’s skype-møte 07.10.13

Til stede: Liv McDowell, Stein Feragen, Hilde Ulvatne Marthinsen og Per E. Gylland.
Sak 57-13

Eksamensoppgaver konkurranselederutdanning.
Saken ble debattert og innspill til hvordan dette bør være gitt til Stein. Han og
Erik vil få satt dette på papiret

Sak 58-13

Overgang til nytt reglement. Vedlagte oppsummering vedtatt.
Dvs. nye regler vil tre i kraft 01.01.2015, publisering av de nye reglene vil skje i
løpet av første halvår 2014 (så tidlig som mulig)
Navn på klassene:
Rekrutt
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3

tilsvarer dagens klasse 1
tilsvarer dagens klasse 2
tilsvarer dagens klasse 3
tilsvarer dagens klasse Elite

Opprykksregler:
De som går i klasse 1 31.12.2014 vil etter de nye reglene gå i klasse rekrutt. De
som går i klasse 2 vil gå klasse 1 etter de nye reglene, de som går i klasse 3 vil
gå i klasse 2 og de som går i Elite vil gå i klasse 3.
Dersom man har opprykk til en høyere klasse vil det fortsatt være valgfritt om
man vil starte i en høyere klasse, dvs. at om du går i klasse 2 og har opprykk til
klasse 3, så kan du velge om du vil starte i klasse 1 eller 2 når de nye reglene
trer i kraft.
Rekruttering:
Det er KG LP´s ønske at rekruttklassen skal være en nasjonal offisiell klasse,
men at denne ikke er terminfestet, slik at klubber kan arrangere denne på
relativt kort varsel (godkjent dommer må benyttes). KG LP tror at dette kan
bidra til å gjøre terskelen til en offisiell start lavere, da man lettere får
mulighet til å starte på hjemlig arena i litt roligere omgivelser.

Sak 59-13

NM som arrangement

Vi har diskutert NM som arrangement, og konkludert med at vi ikke ønsker å
gjøre endringer på dette.
Sak 60-13

Evt.
Brev fra NN
Saken sendes tilbake til administrasjonen da KG LP ikke er et refsende organ,
og således ikke føler at dette er en sak for oss. Vi ber administrasjonen
vurdere videre behandling av dette brevet.
NoM
Vi sender en mail til administrasjonen med spørsmål om hva vi kan hjelpe til
med i forbindelse med avviklingen av mesterskapet, henviser til skrivet fra
NKU der det beskrives hvilket ansvar og plikter NKK har i forbindelse med
arrangementet.
Oppdatering ang revidering av trinn 1 utdanning
Utsatt til neste møte.

Nytt møte avholdes mandag 28.10.13 kl. 20.30 – 22.00 på Skype.

Liv McDowell
Leder KG LP

