Referat fra møtet mellom NLCK, NGK og NMK
03.10.2017 Røa Samfunnshus

Tilstede: Espen Engh, Simon Tien Hansen, Lene Tryggestad,
Roy Tore Trøan, Stepanka Horakova, Bjørg Foss, Renata Goel og Siv-Lene Havold Stene
Det ble holdt en redegjørelse av Simon mht pilot-lisenssøknaden til Roger Furuseth og
saksgangen for bekymringsmeldingen.
Det ble enighet om at det må forbedres mht kommunikasjon mellom styrene i NGK, NMK og
NLCK. Referater fra NLCK møtene skal sendes til leder og sekretær i klubbene.
NLCK har laget en instruks for hvordan nye søknader blir behandlet. Heretter vil alle ulike
autorisasjoner bli sendt av autorisatør med orginal til NLCK.
Ang. høydemåling og andre jobber dommere skal gjøre må man prøve å kunne få til et
samarbeid med alle slik at slitasjen ikke skal bli for stor på noen få.
CDL-delegat: Man bør bestrebe seg over at denne kandidaten innehar verv i NLCK. Der ble
enighet om at når ny CDL-delegat skal velges ønsker man at Stepanka Horakova tar over
dette vervet.
Veien videre: NLCK har sendt nye lover for høring til NKK og venter på tilbakemelding. Styret
i NMK v/ leder Siv-Lene etterlyser høringen til NKK.
Styret i klubbene sender disiplinærlista fra NKK til leder i NLCK.
Kristin Roaas trakk seg fra NLCK i september og Sven Erik Bjørnewall overtar hennes plass.
Jeanette Hjellvoll Eggan ble også forespurt, men takket nei.
Det har blitt søkt om 1 internasjonal og 3 nasjonale prøver for 2018.
1 nasjonal prøve i april på østlandet (vårprøva), 12-13 mai nasjonal i Trøndelag, 8-9
september nasjonal i Trøndelag og Høstprøva (internasjonal) blir avholdt 22-23 september
på Hvam vgs
NLCK har et ønske og mål om å kunne avholde EM på Hvam vgs om noen år.
Det ble enighet om at man må holde fysiske møter fremover med NGK, NLCK og NMK.
Siden det bor medlemmer også langt unna Oslo kan man prøve å avholde dette i forbindelse
med Generalforsamlingshelgen til klubbene.
Med møteplan og forbedret kommunikasjon bør man kunne få til et godt samarbeid
fremover.

Referent: Siv-Lene Havold Stene 25.10.2017

