
Referat digital klubbledersamling del 1. 

 

Dato: 10 desember 2020 

Kl. 18.00 – 20.25 

Til stede: 

NAIF: Thomas Kejser-Lervik og Erik Hammer Staalesen 

Seksjon Disksport: Leiv Aspen og Haakon Laastad 

Ultmatekomiteen: Mia Bjerkestrand 

26 klubber var påmeldt og representert ved start.  

En klubb falt av i løpet av møtet.  

Vedlegg 1: Presentasjonen som ble brukt under møtet 

Vedlegg 2: Årsmøtereferat 

 

Innledning ved Erik Hammer og Leiv Aspen.  

 

Status fra forbundet om 2020 fra NAIF. 

Thomas Informerte om årets Koronasituasjon og arbeidet med dette i NAIF. 

Erik informerte kort om årets diskgolfsesong og Ultimatesesongen som forsvant.  

I tillegg litt informasjon om digitalt trener 1 kurs og medlemsutvikling/nye klubber 

 

Seksjonen informerte om året 2020 

Nestleder Leiv Aspen var hovedrepresentant for seksjonen grunnet leder Stig Setså ikke var til stede. 

Leiv presenterte det sportslige året 2020 for diskgolf samt fortalte litt rundt golfkomite.  

Haakon Laastad tok oss gjennom Ultimatesesongen som forsvant.  

Leiv forklart om seksjonen og dens bemanning samt årets utfordring med Leder Stig Setså som ikke 

er til stedet for tiden.  

 

Informasjonssaker.  

Thomas loset oss gjennom noen rene informasjonssaker som kan leses i vedlegget.  

 

Økonomi 

Thomas presenterte NAIF organisasjonen og økonomien til Seksjon Disksport.   

 

Årsmøte  

Se eget vedlegg samt presentasjonen 

 

Avslutning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samtalelogg i sin helhet: 

 

Vebjørn Greger Løvmon 
18:06 

Vebjørn Greger Løvmon Follo Discgolfklubb 

Aurora Bischof 
18:07 

NMBUI ultimate har logget inn med 2 brukere :) 

Clistian Del Del 
18:07 

Cristian Del Rio flaktveit 

Ingar Ballo 
18:22 

Spørsmål: Kommer det referat fra dette møte med oppsummering av infoen som gis? 

Deg 
18:22 

Det gjør det 

Ingar Ballo 
18:48 

Hva skal man skrive hvis man har spørsmål? 

Halvor Kippe 
18:48 

Takk for god info! Har dere vurdert å søke hovedsponsor for US og NC? 

Sigrid Sandum 
18:51 

spørsmål ang info fra Thomas: Ble sagt at utviklingsdelen skal dekkes av midler fra NIAF, går NC/NM 

under dette? 

Sigrid Sandum 
18:54 

(altså støtten til arrangeentene) 

Ingar Ballo 
19:02 

Kan man stille spørsmål nå? 

Roar Gjøsæter 
19:04 

Forslag: Klubber med mindre enn 10 registrerte medlemmer i idrettsregistreringen får året etter 

samme betingelser som studentklubber 

Kan godt justere antallet medlemmer som skal trigge dette 

Eivind Karlsen 
19:06 

Hvordan kommer man med forslag formelt? 

Eivind Karlsen 
19:08 

Er det 50 medlemmer som er grensa for å få to stemmer på tinget? Om vi vil differensiere 

klubbkontigenten (til DISK) synes jeg det høres ut som et fornuftig tall å ta utgangspunkt i 

Halvor Kippe 
19:08 

Skal du forfølge tankegangen fullt ut, kunne man ta inn fem kroner per medlem fra forrige idrettsreg. 

Haakon Laastad 
19:11 

komentar 

Ingar Ballo 



19:12 

regner med at forslaget til Halvor vil føre til litt ekstra administrative oppgaver. 

Sigrid Sandum 
19:14 

er det er forslag du kom med Halvor? hvis det ikke er andre forslag enn innstillingen så er det vel ikke 

så mye å diskutere? 

Halvor Kippe 
19:14 

Noen burde kanskje regne ut om det gir et stort tap for DSN eller ikke... 

Haakon Laastad 
19:15 

komentar 

Sigrid Sandum 
19:15 

5 x 2776 er 13 880 

Ingar Ballo 
19:16 

Som Sigrid sier virker det ikke som om det er andre forslag enn det som er innstillingen. 

Sigrid Sandum 
19:16 

spørsmål 

magnus severinsen 
19:18 

har det vært noen spesielle regler for nye klubber når det kommer til klubbkontigent? 

Deg 
19:20 

https://forms.gle/HKJs3BBBc2hTZCfNA 

Roar Gjøsæter 
19:21 

krav om å svare på spørsmål 2 for å få sende inn 

Halvor Kippe 
19:25 

Det lukter krav om omtelling i Høyesterett. 

Ingar Ballo 
19:28 

hvor stor del av innbetalinga forsvinner i utgifter? hvor mange lisenser betales inn i året ca? 

Eivind Karlsen 
19:30 

o/ 

Roar Gjøsæter 
19:31 

er forsikringspremien flat uavhengig av hvor mange som løser lisens ? 

Haakon Laastad 
19:31 

ingen skjønner det der eivind. kodespråk er ikke kult ;)  

Halvor Kippe 
19:32 

Hadde NAIF/DSN tatt regien på regionale tourer, kunne man krevd lisens der og dermed sikkert 

mangedoblet antall lisenstakere. 

Sigrid Sandum 
19:34 

spørsmål og noen kommentarer 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FHKJs3BBBc2hTZCfNA


Ola Brunes Stakkeland 
19:34 

Jobbet det noe med å få flere til å betale lisens? Holdningen som finnes i miljøet, er at man må betale 

en lisens for å delta i NC/NM.. Utenom det er det vel ikke mange som løser lisens.  

Jon Henry Marthinsen 
19:37 

Stovner markedsfører forsikringa i lisensen, ikke kravet for å delta i NC/NM 

Ingar Ballo 
19:40 

*rekkeropphåndaigjen* 

Karl Kleve 
19:40 

Hvis det er slik at forsikringen inkludert i lisensen også dekker alle skader under trening, lokale 

konkurranser, o.l, ville det kanskje være et større potensiale i å selge inn lisensen bedre i klubbene? 

Haakon Laastad 
19:41 

karl. den dekker alle skader forbundet med trening og utøvelse av idrett 

Karl Kleve 
19:41 

Nettopp DER ligger kanskje salgspotensialet 

Haakon Laastad 
19:43 

dette gjentas hvert år på klubbledersamlingen siden jeg begynte å dra på dem i 2015.  

Jon Henry Marthinsen 
19:43 

Nidaros straffes ikke ved en økning, men det på påvirker klubbens egne vedtak. 

Eivind Karlsen 
19:44 

Karl: Det gjøres, men det er nok ikke så lett å selge inn; 

https://www.facebook.com/naifdisksport/photos/2310987822276770 ;) 

Sigrid Sandum 
19:45 

jon: ikke nidaros, med de som betaler lisens blir jo belastet uavhengig om det er klubb eller 

enkelspillere som betaler den, det blir feil vei å gå syns jeg 

Jon Henry Marthinsen 
19:48 

Frie midler inn til seksjonen vil vel gi mulighet for mer aktivitet ut i klubbene? 

Sigrid Sandum 
19:48 

Forslag fra ingar med dagens medlemstall: 2776 x 100 = 277 600 

Ola Brunes Stakkeland 
19:48 

Støtter Ingar på den, om det er mulig å gjennomføre!  

Sigrid Sandum 
19:48 

mot 96 000 i lisens i 2020 

Jon Henry Marthinsen 
19:49 

Jeg kjekler 

Roar Gjøsæter 
19:49 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnaifdisksport%2Fphotos%2F2310987822276770


Reff Ingars tanker. for oss i Stormkast tror eg vi vil miste endel av våre ikke så aktive medlemmer om 

de må ut med 100 kr ekstra til en lisens de ikke ser verdi av. 

Sigrid Sandum 
19:49 

var det et forslag Ingar? 

Haakon Laastad 
19:49 

Frie midler inn til seksjonen vil vel gi mulighet for mer aktivitet ut i klubbene? Det klommer an på hva 

seksjonen (og klubbene på neste møte) ønsker å bruke pengene på =) så det kan du og alle påvirke 

Haakon Laastad 
19:50 

komentar 

Halvor Kippe 
19:52 

Da må det kreves inn samlet fra forbundets side. Ellers er det lett å sluntre unna. 

Roar Gjøsæter 
19:52 

kva er fordelen med å kreve det inn som lisens i staden for å ha klubbavgift som avhenger av 

medlemskap ? 

Sigrid Sandum 
19:52 

er bare å legge det inn i klubbavgiften, det gjør vi også betsler vi lisensen til alle medlemmene våre 

kommentar 

Haakon Laastad 
19:55 

komentar 

Jon Henry Marthinsen 
19:55 

Fine argumenter Sigrid! Er helt enig med deg! 

Thomas Nicolai Kejser-Lervik 
19:56 

Kommentar 

Sigrid Sandum 
19:58 

kommentar til det thomas sier 

Jon Henry Marthinsen 
20:00 

Medlemmene er klubbene, dette må eventuelt fattes i klubbenes årsmøter. 

Halvor Kippe 
20:02 

Ingen her snakker for sitt neste årsmøte. 

Ingar Ballo 
20:02 

kommentar 

Lill Irene Larsen 
20:03 

kommentar 

Esbjörn Kjell 
20:06 

Enig med Lill Irene 

Oddbjørn Molvik 
20:06 



Akkurat samme situasjon i Volda 

Roar Gjøsæter 
20:07 

Finnes "topplisens" konseptet enda ? 

Ingar Ballo 
20:08 

Forslag til forslag å stemme over: 1. Innstilling om 250 kroner 2. Alle medlemmer betaler 125 kroner 3. 

Klubbene tar inn avgift per spiller på X kroner 4. Fortsetter som nå 

Halvor Kippe 
20:09 

Ingen av oss har myndighet til punkt 3. 

Esbjörn Kjell 
20:09 

pkt 3 er ikke mulig å stemme om slik som Kippe opplyser 

Eivind Karlsen 
20:09 

Jeg tror tanken er å bake det inn i klubbkontigenten. Men den har vi jo egentlig allerede bestemt... 

Haakon Laastad 
20:09 

da måtte det blitt en endring i klubbkontigenten som var knyttet opp til antall medelmmer eller noe 

slikt...  

Ingar Ballo 
20:09 

men det er jo avhengig på 2.ern av at vi har lov da.. 

Jon Henry Marthinsen 
20:11 

Forslag: Vi stemmer over forslaget som ligger sakslista 

Esbjörn Kjell 
20:11 

Disc golf er en lavterskelsport og måten å få flere medlemmer er ikke å påføre de selvorganiserte 

ekstra kostnader i form av lisens. Seksjonen må heller jobbe for å styrke insentivene til å lisensere seg 

Sigrid Sandum 
20:11 

er det mulig for oss som mener liitt om dette å møtes og forme et forslag til neste samling? 

Lars Jonas Haarberg 
20:11 

S 

Jon Henry Marthinsen 
20:11 

Enig med Sigrid 

Lars Jonas Haarberg 
20:12 

Enig med Esbjørn 

Halvor Kippe 
20:12 

Kommentar. 

Roar Gjøsæter 
20:13 

Det var snakk om teamsgrupper for klubbledere. En slik ville vel vært naturlig sted å diskutere dette 

Sigrid Sandum 
20:13 

da vil jeg oppfordre alle til å la lisensen stå som den er i dag også kan vi prøve å lage et lovlig forslag  



Ingar Ballo 
20:14 

så da er det vi skal stemme på 200 eller 250? 

Roar Gjøsæter 
20:15 

Ved å øke (i henhold til seksjonens innstilling) så får en noe mer tilgjengelig i kommende år i 

motsetning til å "tape" litt pr lisens pga økt forsikringspremie. Det må jo være bedre enn å være å la 

det være som nå 

Deg 
20:16 

https://forms.gle/FxPWCgs2AmhxkchF9 

Eivind Karlsen 
20:17 

hva med å lage et nytt skjema, så man er sikker på å unngå dobbeltellinger? 

Halvor Kippe 
20:18 

Jeg stemte i stad og nå. 

Glenn Pedersen 
20:19 

Minst dobbelt her også fra vimseper 

Til neste gang kan man sikkert lage eget skjema for hver sak som skal stemmes på 

Leiv Aspén 
20:19 

Enig Glenn! 

Glenn Pedersen 
20:20 

<3 

Halvor Kippe 
20:20 

Går det an å ta det ved akklamasjon? 

Glenn Pedersen 
20:21 

Godt gjennomført møte av Leiv & co. Fint å se at dette formatet fungerer 

Deg 
20:21 

https://forms.gle/6nhfbFWjkgTd8eSS9 

Karl Kleve 
20:22 

Dette funket helt utmerket 

Esbjörn Kjell 
20:22 

Strålende løsning! Mye bedre enn å reise på kryss av landet. Sparer tid, miljø og penger. 

Jon Henry Marthinsen 
20:22 

Funker greit, liker å diskutere, prate og finne løsninger irl. Er forøvrig enig i miljøaspektet! 

Sigrid Sandum 
20:23 

samme som jon. Vi får gjort det, men savner kroppsluktene 

Halvor Kippe 
20:23 

:D 

Ola Brunes Stakkeland 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FFxPWCgs2AmhxkchF9
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6nhfbFWjkgTd8eSS9


20:24 

Stemte litt sent, stemt nå 

Sigrid Sandum 
20:24 

tips til neste samling; eget skjema for hver sak som skal stemmes på :D 

Leiv Aspén 
20:24 

Enig og notert! 

Roar Gjøsæter 
20:24 

ev egen sak for hvert skjema det stemmes for ... 

Vebjørn Greger Løvmon 
20:24 

Fungert helt nydelig. Er det mulig å spørre om hva som er grunnen til at NC/NM har endret 

registreringsfasene i dette møtet? Litt på siden av dagens agenda.  

Richard Moen 
20:25 

Fungerer bra det her. Og så blir vi bedre på det tekniske etter kvart.  

Ukjent 
20:26 

Takk for godt møte! 

Jon Henry Marthinsen 
20:26 

Sigrid: Tar du insj. til samling for utforming av forslag til lisensalternativer? 

Roar Gjøsæter 
20:26 

Du er mutet Levi  

Sigrid Sandum 
20:27 

Jon, det skal jeg gjøre 

Esbjörn Kjell 
20:28 

Godnatt! 

Halvor Kippe 
20:28 

Bra jobba! 

Jon Henry Marthinsen 
20:29 

Stemmer i superlativene! 

Lill Irene Larsen 
20:29 

Takk for bra møtet - nå begynner håndballkampen :-) 

Ingar Ballo 
20:29 

takk for i dag 

magnus severinsen 
20:30 

takk for i dag 

 


