
 

Referat sentralstyremøte #8-2021 
 
 
Sted: Teams 
Tid: Onsdag 29. september 2021, kl. 2000-2130 
 
Til stede:             Odd Terje Døvik, leder 
                             Siv Kristoffersen, nestleder 

Kjersti Løge 
Bente-Irene Finseth 
 Tor-Atle Hansen  

  Dessuten møtte: Bård Vikestad 
 
 
 

45/2021:             Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 
 
46/2021:            Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 26.08.21 
 

Vedtak: 
Protokoll fra sentralstyremøte 19.06.21 ble godkjent. 

 
47/2021: Årsmøte 2021 – gjennomgang av innmeldte saker og sentralstyrets forslag til 

vedtektsendringer samt ferdigstille saksdokumenter. 
 

 Ingen innmeldte saker (frist 24/9-21). 
 DL la frem to nye forslag til vedtektsendringer. 

1) Endret opplegg for overføring av midler til krets (medlems- og aktivitetsbasert) 
2) Endring av opplegg for innbetaling av kontingent. Dette sett i lys av mulighetene 

nytt it-system med medlemsregister kan gi. 
 
Vedtak: 
Sentralstyret besluttet å legge frem presenterte forslag med endringer til vedtektsendringer 
for årsmøtet. Sentralstyret ber DL ferdigstille årsmøtepapirene og legge disse ut senest 2 
uker før årsmøtet, jf. vedtektene. 
 

 
 
48/2021:            Tak på livstidsmedlemskap 
 

Det er i dag 126 livstidsmedlemmer som utgjør ca. 2% av medlemsmassen. DL la frem et 
forslag om å begrense antall livstidsmedlemmer til en % av det til enhver gjeldene totale 
medlemstall. Dette både for å sikre en viss «eksklusivitet» og for å begrense negative 
effekter på løpende kontingentinntekter 

 
Vedtak: 
Sentralstyret besluttet å sette tak på antall livstidsmedlemskap til 3% av antall 
hovedmedlemmer til enhver tid. 

 
 

49/2021: Kretskonferansen 22. – 24. oktober – agenda og påmelding 

• DL la frem revidert programforslag 
• Antall påmeldte, 59 personer 

 
 



 

Vedtak: 
Sentralstyret tok DL’s fremlegg til orientering. 

 
 
 
50/2021              Eventuelt 

 
DL la frem status på oppfølgingen av saken om støy som Svv hadde gått ut med. Saken er 
ukorrekt fremstilt av Svv og mediene, men DL har fulgt opp saken med Svv og Svv har 
kontaktet NTB for å korrigere budskapet.  
 

 
 
 
 
Neste sentralstyremøte er fredag 22. oktober kl. 17:00 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. 
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