
Vedtekter for Norges Skidommerlaug 
Oppdatert 23.5.-2022 
Vedtatt på landsmøtet i Molde 25. mai 2013 
Endret på landsmøtet i Balestrand 31. mai 2014 
Endret §5 på Landsmøte i Ringsaker/Hamar 30. mai 2015 
Endret §5 og §6 på Landsmøte på Gjøvik 21.mai 2022 
 

§1. FORMÅL 
 
Norges Skidommerlaug formål er å fremme de aktive TD-er, dommere og måledommeres 
interesser overfor øvrige organer innen norsk hopp- og kombinertsport, samt bidra aktivt 
til rekruttering, markedsføring og utvikling av TD-er, dommere og måledommere. 
 
§2. ORGANISASJON 
Norges Skidommerlaug (NSDL) er interesseorganisasjon for TD-er, dommere og 
måledommere i Norge.  Organisasjonen er frittstående og ikke tilknyttet Norges 
Skiforbunds lovverk. 
 
§3. NSDL`s STYRE 
Styret består av leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Styremedlemmene velges 
direkte som henholdsvis sekretær og kasserer. Styret er beslutningsdyktig når tre 
medlemmer er til stede. Varamedlemmet har stemmerett bare når vedkommende møter 
istedenfor en av de andre i styret. 
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme 
utslag.  
Leder innkaller til styremøter etter behov, eller når en av styrets medlemmer krever det. 
 
§4. STYRETS MYNDIGHET 
Styret er NSDLs høyeste myndighet mellom landsmøtene. 
 
§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 TD/Dommerens arbeidsvilkår gjennom påvirkning ovenfor bakkeeiere til å 

foreta eventuelle forbedringer. 

6. Følge opp overfor NSF/hopp og kombinert med forslag til eventuelle 

endringer/forbedringer av stilreglementet eller andre regler som har påvirkning i 

forhold til stildømmingens betydning. 



7. Opprette interne utvalg etter behov. 

8. Innkalle til Landsmøte som kombineres med høstmøte. Dette skal foregå i oktober 

eller november hvert år. 

9. Kan utnevne æresmedlemmer i Norges Skidommerlaug.  

 

§6. LANDSMØTE 

Landsmøtet er NSDLs høyeste myndighet. Alle medlemmer har møte-, tale- og 
stemmerett, for å kunne ha stemmerett må man ha vært medlem i NSDL i minst en 
måned. 
Ordinært landsmøte holdes senest innen utgangen av november hvert år og innkalles 
med minst 1 måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være 
innsendt senest 3 uker før møtedato. 
Forslag kan fremmes av styret, kretsdommerlaugene og enkeltmedlemmer. Forslag til 
vedtektsendringer kan ikke tas opp til behandling hvis de ikke er ført opp på saklista. 
Andre forslag som ikke er ført opp på saklista kan behandles hvis 2/3 av de 
stemmeberettigede stemmer for det. 

Landsmøtet skal: 

1. Godkjenne frammøtte representanter. 

2. Godkjenne sakliste og dagsorden.  

3. Velge: dirigent(er), sekretær(er) og to medlemmer til å underskrive protokollen.  

4. Behandle styrets beretning. 

5. Behandle revidert regnskap.  

6. Fastsette kontingent med betalingsfrist.  
7. Behandle innkomne forslag.  

8. Fastsette budsjett  

9. Velge: 

a) Leder for 1 år 

b) Sekretær for 2 år. (Sekretær er også nestleder) 

c) Kasserer for 2 år. 
Sekretær og kasserer velges vekselsvis slik at de ikke er på valg samtidig 

d) Varamedlem for 2 år. 
e) 1 revisor med vararevisor for 2 år (også disse velges vekselsvis). 
f) Valgkomitè på 3 medlemmer. 

Disse velges første gang for 3 år og det er internt opprykk i komiteen, og når den 

valgte har et år igjen vil også vedkommende være leder av valgkomiteen det året. 

  

Alle valg foregår enkeltvis. Dersom det er mer enn ett forslag, skal det være skriftlig 

avstemning. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, dvs. mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer - når ikke annet er angitt i loven. Blanke stemmer regnes ikke med 



§7. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 
Styret innkaller til ekstraordinært landsmøte med 10 dagers varsel når det selv ønsker det, 
eller etter skriftlig krav fra minst 1/3 av laugets medlemmer. 
Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om landsmøte 
omfatter, og som er angitt i innkallingen. 
 
§8. UTMELDELSE 
Utmeldelse av NSDL skal skje skriftlig gjennom eget laug / til styret i NSDL. 
 
§9. STRAFFEBESTEMMELSER 
Opptrer et medlem på en måte som kan skade laugets eller medlemmenes anseelse, kan 
styret vedta at vedkommende utelukkes. 
Medlemmer med kontingentrestanse eldre enn to sesonger, vil automatisk miste sitt 
medlemskap.  
  
 
 
§10. LOVENDRINGER 
Til endring av disse vedtekter kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer på landsmøtet eller 
ekstraordinært landsmøte.  
 
§11. OPPLØSNING 
Oppløsning av NSDL kan bare vedtas på ordinært landsmøte med 3/4 flertall etter at forslag 
er ført opp på saklista som er sendt ut før landsmøtet. Blir oppløsning vedtatt, holdes 
ekstraordinært landsmøte tre måneder senere, og for at NSDL skal oppløses må vedtaket 
gjentas med 3/4 flertall. I tilfelle oppløsning tilfaller NSDLs eiendeler et formål godkjent av 
landsmøtet.  
 
 
 
 

 


