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Referat - Utvidet styremøte Tanum Strand
Fredag 29. oktober 2010
Åpning ved leder Kolbjørn Asphaug
Leder Kolbjørn Asphaug åpnet møtet og ønsket styret og utvalgsmedlemmene
velkommen. Gikk gjennom agendaen for hele samlingen.

b) Orientering om DUU arbeidet
1.
Generell orientering og fremdrift
Leder for DUU Rune Sørli orienterte om at tidligere har DUU bestått av
2 utvalgsmedlemmer, hvor de nå har gått ned til et medlem. Grunnen er at DUU vil
hente inn ressurser etter hvert som de har behov for dette. DUU ønsker også en
strammere oppfølging på de som gjennomfører oppdateringer. At oppdateringen skal være
gjennomført til rett tid, innen 31.12. hvert år.
Ønsker også å gjennomføre TD- og dommerkurs i løpet av sesongen, da det allerede er
kommet forespørsel. Få inn ny rekruttering og at vi kan være mer behjelpelig for
laugene for å få nye TD- og dommere. Vil benytte mer de utdanningsansvarlige i kretsene.
Tom arbeider med opplærings CD-en.
Nils Livland kommenterte oppgraderingene som skjer annen hvert år, man kan ikke ta fra
noen graden de har fått. En del tar ikke oppgraderingene og p.g.a. mange endringer på
oppsettene, og at man ikke klarer å skaffe nye TD/dommere, blir DOU nødt til å hente inn
personer som ikke har tatt oppdateringsprøvene. DOU forsøker å unngå dette.
Det ble så en del diskusjon omkring oppdateringene, kanskje bør de flyttes til slutten av
sesongen og ha Landsmøte som siste oppdatering sted. Vil da gjelde fra sommersesongen og 2 år fremover.
Utdanningsutvalget har gode tanker omkring oppdateringene og bruk av utdanningsansvarlige i kretsene.

c) Orientering om DOU arbeidet
1.
Generell orientering og fremdrift
Leder for DOU Nils Livland opplyste at oppsettingen var i rute og terminlista ligger
med oppsett ut året 2010 på nettet.
Alle hovedrennene har ligget på nettet siden Landsmøte 2010, to oppsett i Junior NM
er kommet nå, og skal avvikles på Lillehammer. Kombinert ligger etter med arrangører,
men Nemi er nå i orden. Mailadresse står ikke på nettet pr. d.d. men vil komme inn.
DOU har problemer med de som melder seg passiv, og som ikke sender dette inn
skriftlig – evt. melder fra på mail til styret/DOU. Viktig at man får melding på dette,
så man slipper å endre på oppsettene.
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d) Dommeroppsett og kostnader rundt dette tema
Leder Kolbjørn Asphaug meddelte at rennssjefen er fornøyd med oppsettene fra i sommer.
Det ble en del diskusjon rundt budsjettsprekken fra plastsesongen i Buff NC. Noen
personer har store reiseregninger, det bør undersøkes hva som ligger i disse summene og
eventuelt gis tilbakemelding til de personene som har brutt reglene.
Det er bevilget for lite penger fra NSF og andelen fra arrangører er for lav til at dette skal
holde gjennom sesongen. Dette må vi ta opp og da må vi forbedrede oss med tall før vi tar
et møte med Morten og Clas. Vi må ha et konstruktivt og godt forslag. Harald og Kolbjørn
følger opp denne saken.
Utbetaling av godtgjørelse til medlemmene fra skiforbundet, ikke godt nok. Tar alt for lang
tid i forhold til intensjonen som er lagt opp fra NSF.
Nytt blir at fly – tog reise samt hotellopphold skal bestilles av rennsjefen i NSF. Det blir
TD/dommer/målesjef sitt ansvar å melde inn sitt reise- og overnattingsbehov til rennsjefen
så tidlig som mulig..

e) Ny webside for Norges skidommerlaug
1.
Hva er tenkt med denne nettsiden
Nye nettsiden ble presentert av Kolbjørn Asphaug, dette virker enkelt og lett å betjene.
Vil bli fremlagt på høstmøte 2010 og vi satser på at den skal være i drift pr. 01.01.11

f) Orientering fra redaktøren av DK og I Svevet
1.
Med ny nettside er tenkt to utgivelser av DK.
Styret har visse tanker omkring DK, Forslag: 2 nummer i løpet av året. Utgave 1
terminliste, medlemsregister og eventuelle nye regler. Utgave 2 til landsmøte med
sakspapirene slik vi har det nå.
I Svevet gir en god inntekt fortsatt til skidommerlauget, og neste utgave kommer
I løpet av november mnd. Vil komme ut slik som tidligere også i 2011.
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