Lørdag 30. mai 2015. Scandic Ringsaker, Hedmark.
Møtet ble åpnet av leder Terje Haugerud kl 0900, som ønsket alle delegater,
ledsagere og gjester velkommen.
Direktør på hotellet ønsket alle velkommen.
Varaordfører i Ringsaker kommune Geir Roger Borgedal presenterte kommunen og
ønsket alle velkommen til Ringsaker.
Leder i Hedmark Skidommerlaug Trond Bysveen ønsket på vegne av Hedmark
Skikrets og Hedmark Skidommerlauget velkommen til fylket.
Sak 1:

Godkjenning av frammøte representanter.
Ved opprop møtte 55 medlemmer.

Sak 2:

Godkjenning av saksliste og dagsorden.
Dagsorden og forretningsorden vedtatt uten merknad.

Sak 3:

Valg av dirigenter og sekretærer:
Valg av dirigenter:
Geir Steinar Loeng og Johan Inge Rønning, begge fra Oppland.
Valg av sekretærer:
Kjell Tore Lerbakken, Hedmark og Tor Zachariassen, Akershus
Valgt til å underskrive protokollen:
Olav Østerholt, Agder og Rogaland og Stein A. Ringstad, Buskerud

Sak 4: Styrets beretning:
Beretningen ble gjennomgått punktvis.
Pkt. 1:

Følgende hadde ordet, Nils Livland, Harald Blakseth,
Svein Kampen, Tom Nordmann.

Pkt. 2

Ingen ønsket ordet.

Pkt. 3

Følgende hadde ordet: Nils Livland, Kolbjørn Asphaug.

Pkt. 4

Følgende hadde ordet: Nils Livland, Svein Kampen, Tor Zachariassen

Pkt. 5

Ingen ønsket ordet.

Pkt. 6

Følgende hadde ordet: Nils Livland, Jan Kvear, Anton Dahl, Øyvind
Ristvedt, Harald Blakseth, Stein Ringstad. Trond Bysveen.

Pkt. 7

Følgende hadde ordet: Svein Kampen, Harald Blakseth.

Pkt. 8

Ingen ønsket ordet.

Pkt. 9

Dirigenten Geir Steinar Loeng leste hele punktet.
Beretningen: Enstemmig vedtatt.

Sak 5:

Regnskap 2014.
Atle Opdahl redegjorde for de enkelte regnskapspostene Harald
Blakseth, forklarer om FIS utgiftene. Overskudd på
kr. 19 657,04.
Revisjonsberetning med anbefaling om godkjenning, fremlegges.
Regnskapet godkjennes.

Sak 6:

Medlemskontingent.
Fastsettelse av medlemskontingent med betalingsfrist.
Styrets forslag:
Medlemskontingent for sesongen 2016-2017 fastsettes til kr. 250,-.
Betalingsfrist 25.mai 2016.
Medlemskontingent: Enstemmig vedtatt.

Sak 7:

Innkomne forslag.

Til forretningsorden:

Pkt 7.1

Øivind Ristvedt foreslo at forslag 7.2 ble tatt foran
forslag 7.1, Harald Blakseth mente det ikke hadde noe
betydning at forslagene endret rekefølge, da sakene
ikke noe med hverandre og gjøre og forslag fra
Ristvedt, falt mot 3 stemmer.

Forslag til endring i vedtektenes paragraf 5 fra Kolbjørn Asphaug
Følgende hadde ordet Kolbjørn Asphaug

Endring av tekst i punkt 5 til følgende:
Ivareta TD/dommernes arbeidsvilkår gjennom påvirkning overfor
bakkeeiere til å foreta eventuelle forbedringer.
Nytt punkt 6:
Følge opp overfor NSF/hopp og kombinert med forslag til eventuelle
endringer/forbedringer av stil reglementet eller andre regler som
har påvirkning i forhold til stil dømmingens betydning.

Endring i punkt 7 (nytt nummer her blir 8)
«annet hvert år» tas bort, «høstmøte hvert år» erstattes med «og
innkalles til høstmøte ved behov»
.
Punkt 6 endres til 7 – punkt 7 endres til 8 og punkt 8 endres til 9
Her er §5 slik den er nå:
§5. STYRETS OPPGAVER
NSDLs styre forestår den daglige ledelsen av NSDL og skal bl.a.:
1. Iverksette landsmøtets og høyere myndigheters beslutninger.
2. Ha ansvaret for NSDLs økonomi.
3. Utarbeide beretning, regnskap og budsjett. Bestemme tid og sted for landsmøtet.
4. Ha nødvendig kontakt kretslaugenes virksomhet.
5. Ivareta dommergjerningens faglige virksomhet, og avgi uttalelser i faglige spørsmål
6. Opprette interne utvalg etter behov.
7. Innkalle til medlemsmøter. Det skal avholdes vårmøte annet hvert år i tilknytning til landsmøte og
høstmøte hvert år.
8. Kan utnevne æresmedlemmer i Norges Skidommerlaug.

Endringene: Enstemmig vedtatt.

Pkt 7.2 NSDL,s framtidige organiseringsmessige rolle innenfor hoppsporten,
forslag fra Buskerud Skidommerlaug.
NSDL s framtidige organisasjonsmessige rolle innenfor hoppsporten
Buskerud Skidommerlaug har på sitt medlemsmøte 25. mars hatt en
åpen og god diskusjon om NSDLs fremtidige rolle og muligheter
eller en ren avvikling.
BSDL har tidligere stilt kritiske spørsmål til hvordan denne
problemstillingen er håndtert og det med rette når vi nå ser
saken står.
Med bakgrunn i slik som saken nå står, så forventer BSDL at denne
saken blir tatt opp på kommende Landsmøte. Som da må nedsette en
organisasjonsmessig komité som settes sammen med representanter
fra noen av laugene. På den måten får vi en bedre bredde i
sammensetningen av kompetansen som må til i en slik krevende sak.
Bakgrunnen for dette er at alle tidligere oppgaver er borte, også
utdanningen som flere mente at vi kunne komme til å få beholde,
men slik er det ikke blitt.
Vi skyller vår medlemmer som betaler sin kontingent at dette nå
kommer på dagsorden på en god måte og får en behandling som vi kan
være stolte over.
BSDL ber om at denne saken blir tatt opp til behandling under
innkomne forslag og ser fram til en god prosess rundt dette
viktige spørsmålet.

Følgende hadde ordet: Nils Livland, Terje Haugerud, Kolbjørn
Asphaug, Øyvind Ristvedt, Harald Blakseth, Tor Zachariassen,
Kolbjørn Asphaug.

Tor Zachariassen foreslo Saken oversendes styret uten realitets behandling.
Avstemming: Buskerud Skidommerlaug forslag fikk 3 stemmer, de øvrige stemte
for Tor Zachariassens forslag:
Vedtak:

Saken oversendes styret uten realitets behandling.

Sak 8: Behandling av budsjett 2015
Atle Opdahl redegjorde for styrets innstilling.
Følgende hadde ordet: Tor Zachariassen, Harald Blakseth,
Øyvind Blakset, Terje Haugerud.
Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2015 ble godtatt.

Sak 9: Valg
Valgkomiteens leder Jan Kvear innledet om komiteens innstilling.
(Valgkomiteens innstilling vedlegges)
Innstilling:a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Leder Terje Haugerud, Buskerud, valgt for 1 år
Sekretær Harald Blakseth, Akershus ikke på valg
Kasserer Atle M. Opdahl, Nord-Trøndelag, valgt for 2 år
Varamedlem Trond Bysveen, Hedmark, valgt for 1 år
Revisor Kolbjørn Asphaug, Oppland, valgt for 2 år
Varamedlem for revisor Johan Rønning, Oppland, ikke på valg.
Valgkomite:
David Sjøen, Østfold. leder - valgt for 1 år
Lars Brekke, Sogn og Fjorande medlem valgt for 2 år

Tor Zachariassen, Akershus, medlem valgt for 3 år
Sekretærer:

Tor Zachariassen og Kjell Tore Lerbakken

Møtet slutt kl 12:05.

Olav Østerholt – sign.

Stein A. Ringstad – sign.

Olav Østerholt, Agder og Rogaland

Stein A. Ringstad, Buskerud

