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STYREMØTE – REFERAT  
 

Styremøte Nr. 1 – 2022 
Innkalte Kolbjørn Asphaug, Kjersti Rønjom, Bjørnar Pettersen 

Meldt forfall: varamedlem Camilla Gribsrød  

Kopi til Ståle Villumstad, Kristian Brenden HK, Edgar Andreas Fossheim KK 

Møte dato 21.03.2022 kl. 20:00 
Møte sted Teams 

 

Saksnr. Sak Ansvar Frist 
1 Godkjenning og oppfølging av  

Referat nr. 6/19-20-21 fra 05.11.22, Hamar 
Forslag til vedtak: 

Godkjent og tatt til etterretning 
 

 
Styret 

 
 

 

2 Regnskap for 2021 
Kasserer legger frem regnskap for 2021 
Forslag til vedtak: 
Regnskapet for 2021 enstemmig godkjent og sendes til 
revisor for revidering. 
Kjersti legger inn budsjettet i Excel skjema for 2022 og 
2023. 
 

 
Bjørnar 
 
Kjersti 

 

3 Landsmøte NSDL 2022       
Landsmøte 2022 blir på Gjøvik 20.-22. mai med møtedag 
lørdag 21. mai. 
Regnskap 2021 
Budsjett 2022 og 2023 
Årsberetning for 2021 
Ledsagertur – vandretur i Gjøvik by. En guidet tur på 
800-900 meter med lokal guide. Avsluttes med lunsj på 
Drengestua. 
Innkalling 
Påmeldingsfrist: 2. mai 
Invitasjoner – Ståle – HK og KK-leder evt. andre? 
Forslag til endring av landsmøtetid – krever vedtektsendring 
Fordele noen av oppgavene i styret og sette opp datoer når 
sakene må være på plass 
Forslag til vedtak: 

Kolbjørn har mal liggende på innkalling og invitasjon med 
priser og påmelding, og sender den ut til alle medlemmene. 

 
Styret 
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Påmeldingsfrist 2. mai. 
Kolbjørn snakket med Anders Jacobsen om han ville være 
gjest på møtet. Han kunne ikke svare nå, men kommer 
tilbake til det. Hvis ikke Anders kan, snakker Kolbjørn med 
Robert Johansson om han kan.  
Kolbjørn legger ved et forslag til landsmøtet om å kun 
arrangere 1 møte i året, og uten ledsager. Dette blir et 
endringsvedtak som blir fremlagt på Landsmøtet i mai. 
 
 

4 
 

Kontingentinnbetaling for ses 2022-2023 
Sende ut varsel med betalingsfrist. 
Skal vi ordne vipps på kontoen slik at medlemmene enkelt 
kan sende inn sin kontingent på en lettvint måte. De som vil 
kan fortsatt betale samlet og sende på konto. 
Sendes til alle medlemmer innen utgangen av mars 
Forslag til vedtak: 

Bjørnar oppretter en VIPPS konto slik at medlemmene kan 
betale direkte inn til vipps. Det kan være enklere å få 
innbetalt fra medlemmene. 
Kolbjørn sender ut betaling så snart vippsnummeret er klart. 
 

 
 
 
 
 
Kolbjørn 
 
Bjørnar 

 
 
 
 
 
31.03.22 
 

5 Dommerstatus forbundsdommere 
Hvor mange forbundsdommere har vi i de forskjellige 
kretsene? 
Hvor mange har tatt oppdateringsprøva? 
Hvordan fullføres de som har tatt kurs i vinter? 
Nye forbundskurs må gjennomføres. 
 
Oppland har hatt 2 forbundsdommere oppe til praksis prøve. 
Kolbjørn har sendt inn resultatene til Tom Normann og Ståle 
Willumstad, men har ikke fått noe tilbakemelding på 
resultatet. 
I statuttene står det at du skal dømme 1 RC renn og 1 NM 
renn (eventuelt 2 NC renn). De skal ha med en mentor som 
følger dem. 
Forslag til vedtak: 

Kolbjørn tar kontakt med Ståle om at vi ønsker en 
tilbakemelding og lage en plan for hvordan det skal 
gjennomføres med den praktiske prøva. 
Kjersti tar kontakt med de forskjellige lauga og hører hvor 
mange forbundsdommere de har. 
Kjersti tar kontakt med Frode Haugseth eller Tom Normann 
om hvor mange som har bestått oppdateringsprøva. 
 

 
Kjersti 

 

6 Medlemsliste 
Oppdateres når kontingent for sesongen 21/22 er innbetalt 
Ligger klart i slutten av mai. 
 

 
Kjersti 
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7 Eventuelt 

• Kjersti tar kontakt med Harald Blakseth om å få 
oversendt papirene fra han var sekretær. 

• Valgkomiteen: Helge Kjærmann er leder av 
valgkomiteen. Kjersti sender en mail til Helge om 
å legge frem forslag til nytt styre. Frist 2. mai.  

      Kolbjørn og Bjørnar er på valg. 

• Kjersti sender ut et skriv til alle kretslaugslederne 
om de har forslag til hedersbetegnelser. Sendes til 
Kolbjørn senest 20.04.22. 

• Kolbjørn tar kontakt med kombinertkomiteen om 
utbetaling av kjøregodtgjørelse under NC renn.  

 
Styret 
 
Kjersti 
 
 
 
 
 
 
 
Kolbjørn 

 

  
Styremøte sluttet kl. 20:55 

Neste styremøte 20. mai kl. 17:00 på Gjøvik 
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