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Protokoll - Seksjonsmøte Disksport 
Mandag 06.03.23 kl 19:00 

 
Til stede: Morten Ro-Kolle (møteleder) og Kjetil Fosse (2 stemmeberettiget) 
Gjester: Erik Hammer Staalesen, Oddbjørn Molvik, Mia Bjerkestrand, Thomas Kejser-Lervik 
 
 

Saksnr. Beskrivelse 
 
Protokoll fra forrige møte ble gjennomført med følgende anmerkninger: 
 

• Seksjonen har ikke utarbeidet utkast på mandat til arbeidsgruppe for anleggsutvikling 
i NAIF. Seksjonen følger opp. 

• Thomas har utarbeidet et skriv til klubbene om lisenser og kontingenter. Ble tatt godt 
i mot. Eneste ønske fra seksjonen var at det også synliggjør hva kontingentpengene 
går tilo, og kanskje litt om hva det ikke går til. 
Det er for eksempel viktig å tydeliggjøre at kontingent ikke blir brukt på 
lønnskostnader i NAIF. 

 
15-23   Valg av US1 + generell diskusjon rundt serien 
 

Mottatt søknad fra Tromsø og TFK. Mangler 2 arrangørklubber til. 
 
Vedtak: Leder ultimatekomiteen sender oppsett til seksjonen og 
administrasjonen når komplett 

 
 
16-23  Ønske om økonomisk støtteordning til ultimate tilsvarende dg? 
 

Diskgolfklubbene har eksempelvis kr 10.000,- i støtte til arrangører av NC.
  Ultimatekomiteen ønsker tilsvarende økonomiske støtteordninger i ultimate.  

Både selve støtten, men også like søknads og rapporteringsrutiner. De er 
innforstått med at årets budsjetter er lagt, så dette er først og fremst tenkt 
frem i tid.  
Seksjonen er positive til at det skal være likt, men at det også må sees opp 
mot antall klubber og utøvere. 
 
Vedtak: Ultimate fremmer forslag til høstens ledermøte. 

 
17-23  Mandat diskgolfkomiteen 

Seksjonen belyser at det er behov for å se på mandatet til både 
diskgolfkomiteen, ultimatekomiteen og seksjonen. 
Både komiteene og administrasjonen støtter dette. Oppleves nå at det er 
ulike forventninger til hvem som gjør hva.  
Felles enighet om å spille hverandre gode. 
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  Vedtak: Seksjonen begynner arbeidet med å se på mandatene for seksjonen 

og komiteene. 

   

18-23  TD-rolle, status utlysning. Må vi tenke nytt? 

Det var en søker på den utlyste TD-rollen. Dessverre var ikke søkers krav 

forenlig med hva vi ønsker oss. 

I tillegg har en kandidat vært i kontakt og meldt fra om at rammene ikke var 

gode nok.  

 

Vedtak: Seksjonen foreslår i samarbeide med administrasjonen å øke støtten 

til NC klubbene med 10.000 til totalt 20.000, og at klubbene selv sørger for TD 

til de enkelte arrangementene. Erik Hammer kaller inn de klubbene som skal 

arrangere NC til et felles digitalt møte for å diskutere denne løsningen. 

Seksjonen og leder av diskgolfkomiteen skal også inviteres. 

 

19-23 Status NAIF- tour 

En tour har foreløpig søkt om NAIF status i 2023. Fristen går ut 15.03 og vi vet 
at flere tourer vurdere å søke. I utgangspunktet er det en klubb pr region som 
kan tildeles denne statusen,  
men leder i diskgolfkomiteen presiserer at det kan tilfalle 2 tourer i samme 
region, om en annen region ikke har søkere. 
 
Vedtak: Diskgolfkomiteen utarbeider forslag til seksjonen på tildeling når 
fristen har gått ut. 

 
 
20-23  Grunnlisens 2022, juridisk grunnlag er vurdert 
 

Juridisk avdeling i NIF mener at klubbene ikke kan stilles juridisk ansvarlig de 
medlemmer som ikke betalte lisens i 2022. Årsaken er at en lisens er 
personlig.  
Det finnes heller ingen oversikt over hvilke enkeltmedlemmer som har betalt 
og ikke. Administrasjonen har kun oversikt over hvilke klubber som har betalt, 
og hvor mye.  
Møtet var veldig enige om at vi ikke kan be klubbene finne ut i egen klubb 
hvem som har betalt eller ikke. Vi er også klar over støyet rundt kontingenten 
pr medlem vedtatt på ledermøtet i fjor høst.   
Så vi ønsker ikke å forsterke den debatten, samtidig som vi må prøve å ivareta 
rettferdigheten overfor de som faktisk betalte. Her er det da også viktig å 
presisere at de som betalte faktisk var forsikret gjennom sesongen 2022,  
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så det er ikke slik at de ikke fikk noe igjen for pengene. Vi har samme juridiske 
utfordringer om man skulle forsøke å tilbakebetale deler av det som ble 
innbetalt i lisens i fjor. 
 
Vedtak: Ubetalte lisenser fra i fjor vil ikke bli fulgt opp, og det vil ikke bli 
tilbakebetalt deler av det som ble betalt inn i fjor. Seksjonen vil heller 
fokusere på å forberede klubbene på den kontingenten som blir sendt ut i 
august. 

 
 
21-23  Plattform for kjøp og kontroll av lisens i 2023 
 

Administrasjonen presenterte iSonen som har en løsning som gjør at 
medlemmer selv kan administrere egen lisens. Programmet er intuitivt, og det 
gir arrangører og klubber anledninger til å hente ut lister over hvem som har 
løst lisens. 
Seksjonen støtter forslaget om å ta dette i bruk da det vil forenkle 
administreringen for klubbene. iSonen eies av Buypass som tar 3% av 
transaksjonene. Noe vi synes det er verdt. 
 
Vedtak: Vi tar i bruk iSonen umiddelbart. Thomas ordner det praktiske og 
sørger for at de som allerede har løst lisens i 2023 får dette overført til iSonen. 
I førte omgang benytter vi dette på diskgolf, mens vi venter med ultimate til 
etter årets sesong er avsluttet. 

 
 
 
22-23  Utmelding av NAIF, konsekvenser for klubber 
 

Med bakgrunn i misnøyen rundt vedtaket om lisens pr spiller til NAIF har 
seksjonen registret diskusjoner om å melde seg ut av NAIF.  
For å styrke klubbene i de valgene de tar ønsket seksjonen at 
administrasjonen undersøkte muligheter og konsekvenser med juridisk 
avdeling. De er tydelige på at en klubb står fritt til å melde seg ut av NAIF, men 
at det også medfører utmelding fra NIF.  
Siden vi tydelig driver en aktivitet som har rettmessigplass i et forbund, kan 
man ikke kun melde seg ut av NAIF. De få klubbene som ikke er medlem av et 
særforbund har ingen naturlig særforforbund å tilhøre. Konsekvensene er at 
klubben da bla mister de økonomiske støtteordningene som idrettslag har 
gjennom NIF. Det vil heller ikke være mulig for medlemmene å delta i 
arrangementer som krever medlemskap i NIF/klubb. 
 
Vedtak: Diskgolfseksjonens svarer ut til klubbene, og jobber proaktivt mot 
klubbene i forkant av kontingenten blir sendt ut i august. Intensjonen er ikke å 
lage en konflikt med klubbene, heller tvert i mot å motivere klubbene til å 
fortsette sitt medlemskap. 
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23-23 Landslagskriterier i disksport 

 Gjennomgang av kriterier uten noen spesielle anmerkninger. Seksjonen fikk 

også informasjon om prosessene både i ultimate og diskgolf. 

 
24-23  Saker fra arbeidsgruppe om hørselhemmede inkl stønad til egen TD under 

NM 
 

Morten orienterte oss om status. Samt at vi diskuterte muligheten for å gi 
støtte til TD under NM i Sandefjord. 
 
Vedtak: Erik undersøker muligheter internt i NIF for støtte 
 

25-23  Årshjul disksport 
 
  Kjetil forslår å opprette et årshjul for seksjonen som et verktøy for å sørge for 

å være i forkant. Lages for 2023 og 2024 der også Forbundstinget og 
forberedelser av saker dit blir ivaretatt. 

 
 Vedtak: Kjetil lager utkast. Får hjelp av Erik og Thomas for å sparre rundt hva 

som skal med og når ting bør gjøres. 
 
 
 
 


