
 NORGES SKIDOMMERLAUG 
   

 

 STYREMØTE – REFERAT 
 

Styremøte Nr. 3 – 19/20/21     
Innkalte Kolbjørn Asphaug, Harald Blakseth, Bjørnar Pettersen  

varamedlem Kjersti Rønjom 

Møte dato Telefon-møte - 27.09.2020 kl. 21:00 
Møte sted Telefon-møte 
Kopi til Ståle Villumstad, Bente-Lill Romøren HK, Edgar Andreas Fossheim KK,  
Referent Harald Blakseth 
Godkjenning Ref. gjennomlest og godkjent av styret før utsendelse 30.09.20 
 

Saksnr. Sak Ansvar Frist 
26 Godkjenning og oppfølging av  

Referat nr. 2/19-20 fra 24.02.20 på Tyrifjorden Hotell 
Vedtak:        

Tatt til etterretning. 
 

 
Styret 
 

 

27 Medlemslisten til NSDL. 
Medlemslisten til NSDL er stabil på de medlemmer som har 
betalt, mangler fra noen laug, men de har lovet å betale inn 
kontingenten. 
Vedtak: 
Laugene har betalt inn medlemskontingent med unntak noen  
som fortsatt mangler - Nord-Trøndelag og Hedmark. 
Medlemslisten blir lagt ut på NSDLs nettside i november 
Tatt til etterretning. 
 
 

 
Harald / 
Bjørnar 

 

28 Økonomi – status          
Regnskap for 2020. 
Vedtak: 
Regnskapet tatt til etterretning. 

 
 

 
Bjørnar 

 

29 Landsmøte NSDL 2020       
Forslag at Landsmøte 2020 som Oppland Skidommerlaug påtok 
seg på Quality Strand Hotel, Gjøvik 5 - 7 juni 2020, 
Utsettes og forsøker å få Landsmøte gjennomført 2021. 
Vedtak: 
Oppland Skidommerlaug forsøker som teknisk arrangør å få 
gjennomført Landsmøte 2021 på Gjøvik, tidspunkt må man 
komme tilbake til da en må innrette seg etter hotellet m.m. 

 

 
Kolbjørn / 
Harald 
 
 

 

30 Oppnevnelse av dommere i sesongen 20/21. 
Vi bør infiltrere oss mere på oppsettet til NSF og komme med 
forslag på kandidater til oppdrag kommende sesong som ikke får 
noe særlig oppdrag, grunnet deres landsdel. 
Vedtak: 
Leder undersøker hvor mange NSDL kan få lov til å oppnevne  
til dommere for sesongen. Må påse at noen medlemmer får NM 
denne sesongen i tillegg til NC. 
 
 

 
Styret 
 
 
 
Kolbjørn 
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31 Nye Dommerpass  
NSDL har støttet opp økonomisk til nye dommerpass, hvor er de 
og er det trykket ? 
Vedtak: 
NSDL har allerede støttet nye dommerpass til NSF med  

kr.4.000,-- .  

Er dommerpassene trykket og er noen blitt utlevert ? 

Leder undersøker saken.  

 

 
Styret 
 
 
 
 
Kolbjørn 

 

32 Støttet til Vindmålere i hoppbakkene 
Vindmålere i bakkene ser ut til å fungere utmerket, men vi 
kan ikke støtte dette økonomisk uten at det blir tatt opp med 
NSDLs medlemmene. Medlemmene må få uttale seg I denne 
saken, må tas opp på neste Landsmøte. 
Vedtak: 
Styret har ikke fullmakt til å avgjøre denne støtten til vindmålere,, 
må derfor utsettes til neste Landsmøte 2021. 
Tas opp som egen sak på Landsmøte 2021. 
 
 

 
Styret 

 

33 Videre plan for NSDL med tanke på møter 
Skal vi forsøke å gjennomføre et Høstmøte i år eller skal vi vente 
med møter frem til neste år 2021 ? 
Vedtak: 
Enighet i styret at man ikke kaller inn til noe Høstmøte grunnet 
covid19 i år. Mange av våre medlemmer som møter på disse 
møtene er i faresonen.  
Leder sender ut skriv/nyhetsbrev til medlemmene og forklarer 
situasjonen og NSDL fremtidsplaner for kommende år 2021. 
 

 
Styret 
 
 
 
 
 
Kolbjørn 

 

34 Eventuelt 
Neste styremøte planlegges til februar 2021 

  

 Telefon-møte slutt kl. 21:30   

 

Leder: Sekretær: Kasserer: Varamedlem: 
Asphug, Kolbjørn Blakseth, Harald Petteren Bjørnar Kjersti Rønjom 

Mobil:   903 66 919  Mobil:   416 99 745 Mobil:   976 10 582 Mobil  : 970 74 711 

Mail: kolbasp@online.no  Mail: harolav@online.no Mail: pettersen.bjo@gmail.com   Mail: kjersti.ronjom@vtfk.no 
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