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Nr. 4 - telefonmøte - 10/11
Kolbjørn Asphaug, Inge Eriksrød, Nils Livland, Rune Sørli og Harald Blakseth

03.02.2011 kl. 10:00 - telefonmøte.
Telefonmøte
Clas-Brede Bråthen, Steinar Johannessen HK, Paul Einar Borgen KK, Olsen
Bjørg Nyeng KK, DOU-medlemmer, DUU-medlemmer,
Hedersbevisningskomiteen
Referent
Harald Blakseth
Godkjenning Ref. gjennomlest og godkjent av styret før utsendelse 07.02.11

Saksnr. Sak
45

Ansvar Frist

TD og dommerkostnader.
Mottatt mail fra Rennsjef Morten Lein i NSF hvor man pr.
Styret
Trøndersk hopphelg har et overforbruk i forhold til budsjett på
kr. 34.000,--. Legges kalkylene til grunn vil man på resterende
NC-renn få et overforbruk på kr. 54.000,--. I tillegg kommer
mesterskapene som ikke ligger i denne kalkylen. Hvordan skal
man kunne redusere overforbruket resten av sesongen?
Saken ble diskutert på telefonmøte, og hvert medlem av styret
fikk uttale seg etter hvert. Et av problemene er at budsjettet som
ble satt opp før Landsmøte til NSDL i Arendal, da var
kjøregodtgjørelsen kr. 2,- pr km. Vedtaket under Landsmøte ble
at man skulle følge Statens satser slik NSF gjør, altså kr. 3,65 pr.
km. Dette medfører nesten dobbel så dyr kjøregodtgjørelse som
igjen er en av årsakene at budsjettet har sprukket. Men samtidig
er oppsettene denne sesongen gjort billigere slik at det til tross
for høyere godtgjørelse ikke er på høyere totalkostnad enn
tilfellet var i forrige sesong. Problemet ligger derfor i altfor lave
budsjett-tall. Budsjettet på kr. 173.000,- ligger ca. kr. 70.000,under den virkelige kostnaden fra forrige sesong.
Vedtak:
Man kan ikke inndra TD og dommere for resten av sesongen,
fordi dommeroppsettet har vært kjent lenge for det som er igjen
av sesongen. TD og dommere har innrettet seg etter oppsettene.
Leder Kolbjørn Asphaug sender skriv til HK og ber om at saken
Kolbjørn
tas opp på første HK-møte 12. feb. 2011.
Leder Kolbjørn Asphaug sender skriv til rennsjef Morten Lein i
NSF om styrets konklusjon og at saken sendes HK for
behandling.
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Overnatting for målesjef og målesjefass. under VM.
Det er kommet forslag fra VM-komiteen at målesjef og
målesjefass. skal bo på et pensjonat Coch’s i Oslo hvor VMkomiteen dekker 50% av regningen og evt. NSDL siste 50%.
Dette er personer som er oppnevnt av NSF gjennom NSDL for å
ivareta målefunksjonen under VM. På et tidligere tidspunkt ble
det bekreftet at disse to personene var bestilt plass på

Styret
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Holmenkollen Park hotell, hvor VM-komiteen gikk tilbake på
bekreftelsen da de mente at det ikke ble plass til disse to på dette
hotellet.
Det ble en del diskusjon omkring dette teamet og man mente at
når VM-komiteen først hadde sendt ut en bekreftelse til målesjef
og målesjefass. samt til NSDL om at de var plassert på dette
hotellet, er det et vedtak som VM-komiteen i utgangspunktet ikke
kan gå tilbake på, slik de har gjort.
Vedtak:
Leder Kolbjørn Asphaug ringer Torgeir Nordby og legger frem
Kolbjørn
hvordan vi mener dette må løses.

Telefonmøtet slutt kl.10:25
Neste styremøte 21. februar 2011 – Asker.
Leder:
ASPHAUG, Kolbjørn

Nest-leder/sekretær:
Blakseth, Harald

Kasserer:
Eriksrød, Inge

Leder DOU:
Livland, Nils

Leder DUU:
Sørli Rune

Tlf priv: 61 17 27 49
Tlf arb: 61 17 60 34
Mobil: 903 66 919
Mail:
kolbasp@online.no
vind@vindil.no

Tlf.priv: 63 95 25 35
Tlf arb: 22 66 80 13
Mobil: 416 99 745
Mail:
h.blakseth@c2i.net
harald.blakseth@politiet.no

Tlf priv: 35 94 23 32
Tlf arb:
Mobil: : 924 61 741
Mail:
ieriksr@online.no

Tlf.priv: 32 76 14 29
Tlf arb: 32 78 22 86
Tlf arb: 32 78 54 80
Mail:
nils.livland@c2i.net

Tlf.priv:
Tlf arb:
Mobil: 926 20 202
Mail:
rusorli@gmail.com
sorrun@jbv.no

