Hotel Wassilioff
Stavern

Landsmøte 2017

PROTOKOLL
Norges skidommerlaugs Landsmøte
Stavern 20. mai 2017

Møtet startet med at ordfører i Larvik kommune forteller litt om Stavern/Larvik området. Takker for
innbydelse og ønsker oss lykke til med landsmøtet.
Minnet de som har falt fra det siste året med 1 minutts stillhet.

1- Godkjenne frammøtte representanter
29 fremmøtte
2- Godkjenne saksliste og dagsorden
Godkjent – ingen bemerkninger
3- Dirigent: Helge Kjærmann
Sekretærer: Linda Jørgensen og Kjersti Rønjom
To medlemmer til å underskrive protokollen: Stian Grasaasen og Bjørnar Pettersen
Tellekorps: Gunleik Haugom, Svein Emmerud og Stein A. Ringstad
4- Styrets beretning
Helge Kjærmann lese opp årsberetningen.
Punkt 7 Hedersbevisning: NSDL fikk nytt æresmedlem i 2016. Kolbjørn Asphaug. Dette
punktet er uteglemt fra beretningen, men er nå protokollført.
Likeledes utnevnelse av Gullnål m/diplom Stein A. Ringstad
Sekretæren i NSDL beklaget på det sterkeste at disse utnevnelsene dessverre ikke var
kommet med i årsberetningen, men det er nå rette opp i denne protokollen.
Beretning enstemmig vedtatt.

Revidert regnskap
Underskuddet fra 2015 pålydende kr. 25000,- skyldes landsmøtet. Regnskapet for 2016 viser
overskudd på kr. 2100,-.
Bladet Dommerkontakt har vært en stor utgift. Denne kostnaden denne gangen er gått ned grunnet
at vi har fått en privatperson til å trykke det.
Nettsiden er bygd om pga. hacking, så der er det en ekstra kostnad.
NSDL har overtatt regnskapet for bladet «I svevet» fra 2017. Det er fortsatt et samarbeid med
hoppsportens venner og dermed ingen endring fra det som har vært siden det første bladet i 2002.
Tilskudd fordeles på 3 som tidligere (Rekruttering til NSF, Hoppsportens venner og NSDL).
Regnskap enstemmig vedtatt

5- Medlemskontingent
Landsmøtet ble enige om å opprettholde dagens satser for medlemskontingent:
Sesongen 2018-2019 blir stående med kr. 250,-. Betalingsfrist er 25. mai 2018.
Forslaget enstemmig vedtatt

6- Innkomne forslag
Sak 7: Innspill fra Kolbjørn Asphaug vedr sak 7 (se vedlegg 1)
Styret skulle ha sendt ut til alle medlemmene i forkant av landsmøtet om uttalelse i
forbindelse med sak 7. Dette er ikke blitt gjort. Leder beklager sterkt at det ikke er gjort.
Men pga. sykdom og andre ting, er dette ikke blitt gjort.
Styret foreslår å ikke forholde seg til fristene i forslaget, men utsette forslaget til høstmøte
2017 slik at styret får bedre tid til å sende ut til høring og til å behandle denne saken på en
respektiv måte og fremlegge nytt forslag til Landsmøte 2018.
Forslag om at NSDL tar over hele oppsettet vedrørende oppsett av dommere.
Dommerlaugene i kretsene sitter å jobber med det samme som NSDL.
Man har lov til å dømme NC m.m. hvis man kun er medlem av klubb i kretsene og ikke
medlem av NSDL. Ønske er at alle dommere er medlemmer av NSDL.
Akershus skidommerlaug har dommerutvalg i kretsen (sovende utvalg). Alle i dette utvalget
er medlemmer av skidommerlauget. De får alle meldinger fra Ole Walseth og Trond Bysveen
gjennom dommerutvalget.
Buskerud: Det stilles spørsmål om hva NSF har oppnådd ved å ekskludere NSDL ? Er det
juridiske rundt utestengelsen fastsatt?
Det er NIF som sier at NSDL ikke kan være tilsluttet NSF. Som en interesseorganisasjon kan vi
være fult med. Vi kan brukes akkurat som før. Vil vi være med ? Ja – hvis vi får tilbake
rettighetene våre!
Stein A. Ringstad stiller spørsmål over hvor mange dommere som er aktive og ikke medlem
av NSDL (NSDL har ca. 135 medlemmer) og hvor mange av dommerne i kretsene som ikke er
medlem i NSDL.
Når disse tallene foreligger bør NSDL overta ansvaret. Mener forslaget bør sendes til NSF.
Hensikten er en bedre og fulere oversikt over hoppdommere og deres kvalifikasjoner.
Skiforeningens fremme er ikke medlem av NSF, men har alle rettigheter – hvorfor?
Styret forslår å utsette den innsendte saken til høstmøte 2017. Forslaget ble stemt over med
følgende resultat:
Asphaugs forslag : 1 stemme
Styrets forslag: 28 stemmer
Vedtak: Styrets forslag vedtatt

7- Budsjett
Leder orienterte om budsjett for 2017.
Det budsjetteres med et driftsresultat på kr 0,-.

8- Valg
Leder av valgkomiteen (Lars Brekke) la frem følgende valg for 2017:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Varamedlem:
Revisor:
Vararevisor:
Valgkomite:

Terje Haugerud – Gjenvalg 1 år
Harald Blakseth – ikke på valg
Bjørnar Pettersen (Telemark/Vestfold) – Ny 2 år
Trond Bysvees – Gjelvalg 1 år
Kolbjørn Asphaug – Gjenvalg 2 år
Johan Rønningen – Gjenvalg 2 år
Tor Zachariassen – opprykk til leder
John Even Westby – opprykk 2 år
Atle M. Opdahl – ny 3 år

Trond Bysveen mener at styret ikke har gjort jobben sin det siste året. Det er tid for en
utskiftning i styret – må få inn nytt ungt blod i styret.
Han foreslår Glenn Remi Helgerud (Telemark/Vestfold) som ny leder.
Sigurd Meløe (Buskerud) ønsker mere info om den nye foreslåtte leder
Jarle Solbu (Telemark/Vestfold) foreslår Bjørnar Pettersen (Telemark/Vestfold) som ny leder
Trond Bysveen: Glenn Remi er av de utdannet forbundsdommer, TD utdannet,
utstyrskontrollant, oppegående og aktiv. Veldig interessert i hoppsporten. Aktiv i bakken. Tør
å stå for det han sier. Ung og lovende. Vil ha frem ting.
John Even Westby (Oslo): Valgkomiteen sender ut mail med henstilling til forslag til nye
medlemmer av styret. Han mener at det er dumt at det foreslås nye kandidater på
landsmøtet.
Han henstiller til landsmøtet at valgkomiteens forslag blir stående
Jan Kvear (Buskerud): Mener at det er feil at det snakkes bak ryggen til valgkomiteen, og
kommer med forslag til nye medlemmer på landsmøtet. Dette må avklares på forhånd.
Støtter forslaget om at valgkomiteens forslag foreligger som den er.
Sigurd Meløe: Etterlyste kvaliteten til den som skal lede styret. Han mener at det skal være
administrativ utdanning for å kunne lede over flere år.
Svein Kampen (Akershus): Syntes det er underlig at forslag om ny kasserer blir foreslått som
ny leder. Da må det jo velges ny kasserer også…
Harald Blakseth: Mener at det er et godt samarbeid i styret. Anbefaler at de nye forslagene
trekkes, og at valgkomiteens forslag blir stående.

Landsmøtet stemte over de 3 forslagene som kom inn, og resultatet ble som følger:

Vedlegg 1

Til Landsmøtet i Stavern 20.5.-2017

Gjelder sak 7 fra Landsmøtet i Fredrikstad 4.6.-2016
Viser saken som er gjengitt i dommerkontakt til årets Landsmøte i Stavern.
Dette er som kjent en sak som ble vedtatt på Landsmøte i Fredrikstad i 2016 og som ble fulgt opp
med utsendelse til kretsdommerlaugene i juni 2016 der kretslaugene fikk svarfrist til 30.9.-2016 til å
komme med forslag.
Oppland SDL ved undertegnede sendte inn et forholdsvis fyldig forslag den 18.9.-2016, altså i god tid
før fristen. Hvorvidt andre har sendt inn vet ikke jeg men det ryktes at et laug til også hadde sendt
inn noe.
Som det fremgår av saken som står i dommerkontakt skulle styret i NSDL redigere det som eventuelt
kom av forslag og sende ut dette til laugene på høring slik at korrigeringer kunne komme før det
skulle legges frem på årets Landsmøte.
Men etter at forslag ble sendt inn i september i fjor har det ikke skjedd noen ting. D.v.s. at styret ikke
har gjort jobben sin til tross for at dette var den eneste saken de hadde denne høsten og vinteren,
noe som i aller høyeste grad er kritikkverdig.
Men styret kan få en ny sjanse til å fullføre dette med å sende ut et redigert forslag innen 31.8.-2017
og be om eventuelle tilbakemeldinger innen 15.9..
Deretter innkalles det til ekstraordinært Landsmøte i forbindelse med høstmøtet og få saken
ferdigbehandlet der slik at NSDL har instruks å jobbe videre etter.
I og med at jeg ikke har mulighet til å være til stede i Stavern blir dette et innspill fra min side som jeg
håper kan være til nytte for videre fremdrift.

Mvh
Kolbjørn Asphaug
Oppland Skidommerlaug

