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Referat Landsmøte 21.05.22 . NSDL 

Quality Hotel Strand, Gjøvik   

Kolbjørn ønsket velkommen til de fremmøtte. Tommy Aannerud fra hotellet ønsket oss velkommen 

til hotellet, og fortalte litt om hotellets historie. Spesielt velkommen til Kristian Brenden, fungerende 

HK leder. Velkommen til ledsagerne som skal på byvandring i Gjøvik. 8 ledsagere er til stede      

1. Stemmeberettiget:  21 medlemmer med stemmerett 

 

2. Godkjenne saksliste og dagsorden: Godkjent 

 

3. Møteleder:   Kolbjørn Asphaug 

Referent:   Kjersti Rønjom 

Underskrive protokollen: Trond Bysveen (Hedmark) og Helge Kjærmann (Vestfold og 

     Telemark) 

4. Styrets beretning:  Tallene for representasjon (punkt 4) er feil. Tallene er 

     kommet inn fra 

     Ole Walseth, men Geir Steinar Loeng mener tallene er feil.  

    Punkt 6: Harald Blakseth undres over antall dommere under 

     kombinertrenn. Når det er NC renn skal det være minimum 3 

     dommere, under større arrangement skal det være 5. Tar dette opp 

     med Edgar Fossheim i kombinertkomiteen senere på Landsmøtet. 

    Kolbjørn avsluttet beretningen med å takke alle dommere som stiller 

     opp på alle renn.  

Vedtak: Enstemmig vedtatt     

5. Revidert regnskap:  Regnskapet viser et minus på kr. 22900. Minus i regnskapet   

     skyldes bl.a. et bidrag til NSF for vindmålere på kr. 20000,- 

    En annen viktig faktor til minus i regnskapet skyldes at vi ikke 

     har krevd inn noe medlemskontingent for 2021 

     grunnet god økonomi og pandemien som har vært. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

6. Fastsette medlemskontingent: Styret foreslår å sette ned kontingenten til kr. 100,- fra 

     sesongen 2023/24.  

Harald Blakseth   syntes dette er en drastisk nedgang, og 

     kom med motforslag på kr. 150,-  

  
 



Svein Kampen    bemerket at vi er den eneste organisasjonen som setter ned 

     kontingenten. Syntes dette er positivt.  

Harald Blakseth   trekker sitt forslag på kr. 150,- 

    Når kretslaugene sender ut sine medlemskontingenter, ønsker NSDL 

     kopi av dette. 

     Vedtak: Enstemmig vedtatt med kr 100,- 

 

7. Innkomne forslag:  Forslag fra styret om vedtektsendringer.  

     §5, punkt 8 – Ny ordlyd: 

     «Innkalle til Landsmøte som kombineres med høstmøte. Dette 

     skal foregå i oktober eller november hvert år» 

     

     Begrunnelse for forslaget er at 

     det er drastisk nedgang i deltakelse på Landsmøtene. Snakke 

     med skiforbundet om å legge dette møte til NSFs høstmøte. 

Harald Blakseth:  Kommenterer at det er ønskelig å fortsatt kunne ha med ledsager på 

     møtene. Ledsagerne gleder seg til dette. 

Terje Haugerud:  Støtter forslaget til Harald. 

Svein Kampen:   Enig med Harald om at ledsagere må bli med. 

Kristian Brenden:  NSF sitt høstmøte har flere grenmøter hvor NSDL kan være med. HK 

     syntes det er et bra forslag at NSDL legger det på samme tidspunkt 

     som NSF.  

Vedtak: Landsmøtet flyttes til okt/nov. Ledsager er fortsatt 

   velkomne     Enstemmig vedtatt 

    §6 – LANDSMØTE 

     «Ordinært landsmøte holdes senest innen utgangen av november 

     hvert r og innkalles med minst 1 måneds varsel. Forslag som ønskes 

     behandlet på landsmøte må være innsendt senest 3 uker før 

     møtedato» 

 

    Punkt 9. Velge: 

     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) Valgkomité på 3 medlemmer. 

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

     og når den valgte har ett år igjen vil også vedkommende være leder 

     av valgkomiteen det året. 

 



 

 

 


