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STYREMØTE – REFERAT
Styremøte
Til stede
Forfall
Møte dato
Møte sted
Kopi til

Nr. 5 - 10/11
Kolbjørn Asphaug, Inge Eriksrød, Nils Livland, Rune Sørli og Harald Blakseth

21.02.2011 kl. 15:00
Scandic hotell, Asker
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 24.02.02

Saksnr. Sak
47

Ansvar Frist

Godkjenning og oppfølging av siste styrereferat nr.3 av
Styret
19.11.10 og styrereferat nr. 4/telefonmøte av 03.02.11
Vedtak:
Referatene godkjent uten merknad.
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Skriv og referater til/fra NSDL’s styre.
a Referat fra ASDL Høstmøte-Fagmøte 2010
Styret
b RC reglement 2010-11 og Til arrangør av RC hopp 2010-11
c Info til TD sesongen 2010 og Infobrev til TD og dommere
november 2010 fra Rennsjef
d Mail fra OB-mann til FIS om nye FIS-dommere
e Brev til org.komiteen Lillehammer av 29.12.10
f Juleinformasjon 2010 fra leder NSDL
g Mail av 30 des 2010 sendt Åsmund Jahr vedr. nettsiden
h Mail fra Jarle Solbu av 13 des 2010 til evalueringsgruppen
i Mail mottatt fra Nils Livland vedr telefonmøte og kommentar fra
Buskerud
j Mail fra OB man Livland til FIS-dommere vedr. FISdommerkurset 2011
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NSDL’s Høstmøte 2010
Gjennomgang, oppfølging og godkjennelse av referatet fra
Styret
Høstmøte 2010
Vedtak:
Referatet gjennomgått, godkjent uten merknad.
Oppfølging av gruppeoppgavene blir fremlagt på neste
Kolbjørn
styremøte. Fremlegges på medlemsmøte under Landsmøte 2011
i Steinkjer, vil også se på gruppeoppgavene fra året før.
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Nye hjemmesiden til Norges skidommerlaug, ”nsdl.no”
Nettsiden til Norges skidommerlaug var i drift fra 01.01.11 og er
blitt svært godt mottatt av våre medlemmer. Nettsiden er lett å
betjene og er linket direkte til NSF side ved å klikke på NSF’s
merke (oppe til høyre).
Likeledes er det linket direkte fra NSF side til vår nye nettside.
Vedtak:
Styret må arbeide videre med å skaffe sponsorer til nettsiden.
Det er viktig at styret til enhver tid oppdaterer siden. Arbeider
også med å få inn telleverk på nettsiden slik at man kan se hvor
mye den benyttes.
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Gjennomgang av budsjettforslaget for perioden
01.01.11 til 31.12.11

Styret

Kolbjørn

Inge

Vedtak:
Foreløpig budsjett framlagt og gjennomgått, arbeider videre med
budsjettet og fremlegges på neste styremøte.
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VM 2011 – Måldommersjef og assistent
Viser her til sak 46 fra telefonmøte:
Styret
Styret har ved flere mailer og skriv til VM2011 fått til et opplegg
med overnatting for Måldommersjef og måldommerassistent.
Dette er to offisielle oppnevnte personer fra NSF som skal ha
kontroll over måldommerne. FIS har oppnevnt en egen
måldommesjef, denne personen har ikke noe med målerne
i bakken, men denne personen skal sitte sammen med
videooperatøren som kontroll av gitt lengde.
Vedtak:
Styret har sammen med rennleder Torgeir Nordby og Øyvind
Blakset kommet frem til en løsning ved at de skal bo sammen
med en del andre FIS representanter på Coch’s pensjonat i
Parkveien. I tillegg blir en del måldommere (tilreisende) innlosjert
på Bogstad Camping. Øyvind Blakset har til sammen plass for
overnatting til 8 måledommere, dette vil det ble en viss rullering
på under mesterskapet. Alle måledommere har fått tilsendt fra
Øyvind Blakset oppsettene med oppmøtetider.
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TD og dommerkostnader.
Viser her til telefonmøte av 03.02.11.

Styret

Vedtaket fra dette telefonmøte hadde følgende ordlyd:
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.
Saken ble tatt opp under HK-møtet i Vikersund den 12.2. og
leder Kolbjørn Asphaug orienterte nærmere om saken i
styremøtet.
Vedtak:
NSF har bedt om møte vedrørende denne saken etter at
sesongen er over. Forslag møte torsdag 12.mai på formiddagen.
Leder kontakter Sportssjefen i NSF om dette møtet.
Leder, nestleder og leder DOU skal delta på dette møtet.
Kolbjørn
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Forberedelse til årsberetningen til Landsmøte 2011,
hvem gjør hva.
Pkt. 1 - Styrets beretning
HB / KA
Pkt. 2 - Administrasjon
HB / KA
Pkt. 3 - Informasjon
HB / KA
Pkt. 4 - Representasjon
NL / KA
Pkt. 5 - Dommerutdanningsutvalget
RS
Pkt. 6 - Dommeroppsetningsutvalget
NL
Pkt. 7 - FIS-Utvalget (FISU)
NL
Pkt. 8 – Hedersbevisningskomiteen
SK
Pkt. 9 - Økonomi
IE
Pkt. 10- Avslutning
KA
Utsendelse av invitasjon til Landsmøte 2011 med
tidsfrist for innkomne saker til styret 1. april 2010 HB

Styret

Vedtak:
Styret og de enkelte komiteer må ha fullført utdrag til
årsberetningen for NSDL og sendt utdragene til sekretæren
innen 1 april 2011.
Leder Kolbjørn Asphaug kontakter valgkomiteens leder.
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DUU statusrapport
Vedtak:

Rune

Leder DUU orienterte og utdanningen av forbundsdommere er i
rute og blir ferdig innen sesongen slutt. Forespørsel om å
avholde forbunds TD kurs. Vil bli gjennomført, dato ikke fastsatt.
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DOU statusrapport
Vedtak:
Starten for oppsettet for kommende sesong er i rute
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Nils

FIS-evalueringsgruppe
Første del av sesongens 2010/11 har ikke evalueringsgruppen
Styret
fungert godt nok. I flere tilfeller har det som er sendt inn til FIS,
vært til dels betydelig mangelfullt.
Viser til sak 48h mail sendt evalueringsgruppen av 13. des 2010
fra ansvarlig for evalueringsgruppen Jarle Solbu, hvor han ber
evalueringsgruppen om å skjerpe seg og gi inn komplette
evalueringer.
Styret har den 17. februar mottatt brev fra Jarle Solbu om at han
trekker seg som ansvarlig for koordineringen for evalueringsgruppen overfor FIS. Grunnen oppgir Jarle Solbu til å være
hendelser i løpet av sesongen i forbindelse med enkeltpersoners
evalueringsarbeid med mottatte mailer.
Vedtak:
Styret beklager at Jarle Solbu har trukket seg fra dette arbeidet
og tar det til etterretning. Denne saken vil det bli orientert om på
neste FIS-dommermøte høsten 2011. Styret vil på et senere
tidspunkt ta stilling til om Norge skal fortsette som medlem av FIS
evalueringsgruppe.
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Årshjulet 2010 / 11 – gjennomgang
Vedtak:
Årshjulet gjennomgått og ajourført pr. d.d.

Harald

Side 4 av 4
59

Eventuelt
Styret har behandlet 3 skriv som er innkommet.
Tilbakemelding gitt til berørte parter.
En sak innkommet i dag 21.2.11 på fax, tas på neste styremøte.

Styret

Møtet hevet kl. 21.02.11 kl.19:25
Neste styremøte onsdag 13. april, dette blir det siste
styremøte før Landsmøtet 2011 i Steinkjer.

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

