NORGES SKIDOMMERLAUG

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

Nr. 1 - 18/19
Kolbjørn Asphaug, Harald Blakseth, Bjørnar Pettersen
varamedlem Kjersti Rønjom
11.09.2018 kl. 17:50
Gardermoen Airport hotell, Gardermoen
Ståle Villumstad, Bente-Lill Romøren HK, Edgar Andreas Fossheim KK,
Harald Blakseth
Ref. gjennomlest og godkjent av styret før utsendelse 14. sept. 2018

Saksnr. Sak
1

Side 1 av 3

Godkjenning og oppfølging av
a/ Protokoll fra Landsmøte 2018 på Gardermoen.
b/ Medlemsmøte på Gardermoen
c/ NSDL Nyhetsbrev nr. 1/18 for juni. .
d/ Referat fra Møte i Oslo på Ullevål 7 juni 2018

Ansvar Frist
Styret

Vedtak:
Protokollen er sendt medlemmene 3 juli 2018, ligger også på
nettsiden. Likeledes referatet fra medlemsmøtet.
I tillegg Nyhetsbrev nr. 1 fra NSDL til medlemmene
Protokollen og medlemsmøte tatt til etterretning.
Nyhetsbrev nr. 1/18 og møte i Oslo 7 juni 2018
Tatt til etterretning.

2

Dommerutdanning under Storsamlingen, 25 – 29 juni.
Analysere Kretsdommerkurs under Storsamlingen i
Midtstulia 25. – 29. juni 2018. 4 personer deltok.

Styret

Vedtak:
4 personer deltok på dette kretsdommerkurset.
Fra Telemark/Vestfold, Buskerud, Oslo og Sør-Trøndelag.
Leder NSDL har sendt opplysninger til de enkelte dommerlaug,
at de må følge opp disse kandidatene.
Tatt til etterretning

3

Økonomi – status
Kasserer la frem status over økonomien i lauget.

Styret

Vedtak:
Regnskapet tatt til etterretning og forøvrig er økonomien god.

4

Medlemslisten til NSDL.
Medlemslisten til NSDL er stabil på de medlemmer som har Styret
v/Harald
betalt, mangler deler fra 2 laug.
Vedtak:
Medlemslisten vil bli lagt ut på nett så snart de siste har gjort opp.
Tatt til etterretning

5

6

Side 2 av 3
Landsmøte NSDL 2019
Landsmøte 2019 har Buskerud Skidommerlaug påtatt seg. Kolbjørn /
Har ikke fått opplyst når Landsmøte vil bli, ble opplyst under Harald
Landsmøte 2018 at Tyrifjorden hotell var aktuelt sted.
Landsmøte vil bli presentert under Høstmøte 2018.
Vedtak:
Leder tar kontakt med BSDL - Tatt foreløpig til etterretning

Kolbjørn

Utgiftsdekning til styremedlemmene
Gjennomgang av utgiftsdekning innen styret.

Styret

Vedtak:
Utgiftsdekning til styremedlemmene ble revidert sesongen
2016/17.
Styret behandlet utgiftsdekningene og endret litt på dekningen i
forhold til tidligere.
Enstemmig vedtatt.

7

Mail fra oppsettingsansvarlig NSF – Trond Bysveen.
Styret
Trond har problemer med å skaffe dommere til NC-renn,
mange melder forfall og mange gir ikke tilbakemelding på
oppdraget.
TD sitt ansvar at dommere blir varslet om oppsettet i god tid
før renndato.
Vanskelig å finne oppsettet på NSF-hopp sin side.
Vedtak:
Link til dommeroppsettet ligger NSDLs nettside.
Nå er dommeroppsettet lett tilgjengelig på NSDL side
Det ble sendt ut mail til fra NSDL til alle medlemmer om at de må
svare på oppnevnt oppdrag.

8

Rekrutterings brosjyre fra NSDL.
Leder NSDL har laget et utkast til brosjyre som han ønsker Kolbjørn /
Styret
styret skal ta stilling til. Det skal også lages en videosnutt
på rekruttering i samarbeide med NSF. Det er satt i gang
arbeidet med videosnutten, om den er klar til høstmøte vites
ikke pr. d.d. Rekruteringsbrosjyren skal være klar til
Høstmøte og presenteres der.
Vedtak:
Brosjyren er godt gjennomtenkt av leder i NSDL og styret mente
at dette dokumentet kan være til stor nytte for laugene.

9

10

Høstmøte NSDL 19 – 20 oktober 2018.
Høstmøte blir lagt til Scandic Hotell, Helsfyr, Oslo,
fredag 19 okt. og lørdag 20. okt. 2018, sammen med
høstmøte til NSF-hopp

Kolbjørn /
Harald

Vedtak:
Leder kontakter følgende personer som vi ønske til Høstmøte:
Arr.ansvarlig Ståle Villumstad, HK-leder Bente Lill Romøren,
landslagstrener Stockel, og oppsettansvarlig Trond Bysveen.
Regner med at alle disse personene er tilstede på dette møte.

Kolbjørn

Oppnevnelse av dommere videre i sesongen 18-19.
Tanker rundt hvem NSDL vil oppnevne under
vintersesongen 2018 – 19. NSF vil sannsynligvis gi NSDL
dette oppdraget med å oppnevne dommere som NSDL
dekker reisen for. Opphold dekker NSF.
Vedtak:
Diskutert aktuelle kandidater, ingen oppnevnt foreløpig. Må vite
fra NSF hvor mange vi skal oppnevne og betale reisen for.

Styret

11

Søknad om dekning flyreise FIS oppdrag til USA.
Mottatt søknad fra en FIS dommer som ønsker å få dekket
flyreisen til Iron Mountain i USA til vinteren. Norge har en
utvekslingsavtale med USA, og vedkommende må selv
dekke flybilletten på dette oppdraget.
Vedtak:
NSDL har ikke mere med innspill på oppsett av FIS dommere,
alt dette har NSF ved OB-mann overtatt. Utgangspunktet bør
være at NSF dekker flyreisen for vedkommende på slike
oppdrag.
NSDL har ikke dekket FIS oppdrag siden 19. mai 2012.
Vedkommende søker er medlem av NSDL og derfor kan styret
godkjenne denne søknaden og gi et lite bidrag pålydende
kr. 2.000,--. Henviser søkeren til å søke NSF for dekning av
resterende vedr. flyreisen.
Enstemmig vedtatt.
Sekretær gir søkeren melding om vedtaket.

12

Side 3 av 3
Styret

Harald

Eventuelt
Ingen saker

Møtet hevet kl. 19:50
Neste styremøte Helsfyr Hotell 19 okt. 2018 kl. 15:00
Leder:

Sekretær:

Asphug, Kolbjørn
Blakseth, Harald
Mobil: 903 66 919
Mobil: 416 99 745
Mail: kolbasp@online.no Mail: harolav@online.no

Kasserer:

Varamedlem:

Petteren Bjørnar
Mobil: 976 10 582
Mail: pettersen.bjo@gmail.com

Kjersti Rønjom
Mobil : 959 08 724
Mail: kjersti.ronjom@t-fk.no

