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 REFERAT FRÅN DNHL:s ORDINARIE 

PRESIDIEMÖTE 

VIA SKYPE OCH TELEFON DEN 25 NOVEMBER 2020.  
 
 

DELTAGARE:    
 
Namn  Funktion  Representerande 
 

Närvarande: 
Arild Johansen (AJ)  president  det norska förbundet (NHIF) 
Lars-Göran Bengtsson (L-GB) sekreterare   det svenska föreningarna  
Merete Skjellanger Hilby (MSH) kassör  de norska föreningarna 
Lars G. Hansen (LH)  vicepresident  det danska förbundet (DHIF) 
Rudolf Adolfsson (RA)  ledamot  de isländska föreningarna  
Gitte M. Nielsen (GN)  ”   de danska föreningarna 

 

Ej närvarande: 
Hannu Nurminen (HN)  ledamot  de finska föreningarna 

 
§ 1/20 – 11/20 

 
§ 1/20  ÅPNING AV MÖTET  
 
Presidenten, AJ, hälsade ledamöterna välkomna till presidiemötet, som denna gång, p g a  
Coronapandemin, genomfördes via Skype resp telefon, därmed förklarade han mötet för öppnat. 
  
§ 2/20  GODKJENNING AV DAGSORDEN  
 
Presidiet beslöt 
 
att godkänna den presenterade dagordningen. 
 

§ 3/20 VALG AV JUSTERERE (jämte presidenten) 
 
Presidiet beslöt 
 
att som justerare, jämte presidenten, utse GN. 
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§ 4/20  FOREGÅENDE MÖTENS PROTOKOLL  
 
Följande tidigare mötens protokoll fanns att godkänna: 
 
- ordinært presidiemøte i Stavanger 4. oktober 2019 
- ordinær kongress i Stavanger 5. oktober 2019  
- konstitueringsmøte i Stavanger 5. oktober 2019 
 
Presidiet beslöt 
 
att godkänna och lägga protokollen från ovanstående presidiemöten till handlingarna. 
 

§ 5/20  GODKJENNING AV BESLUTNINGER TATT VIA MAILKONTAKTER I PERIODEN 
            6.OKTOBER 2019-24 . NOVEMBER 2020 
 

- Beslutning om å slutte seg til SUS BILs avgjørelse om å avlyse ”DNHL 2020” i Stavanger 
  på grunn av coronapandemien 
 
- Beslutning om å beholde nåværende kontingentsatser i inneværende mandatperiode til tross for 
avlysning av ”DNHL 2020” 
 
- Beslutning om fremlegging av dokumentasjon i forbindelse med eventuell manglede refusjon av 
flybilletter i tilknytning til ”DNHL 2020”. 
 
När det gäller återbetalning av flygbiljetter för presidiet i samband med att ”DNHL 2020” inställdes 
verkar detta nu vara på gång. 
 
Presidiet beslöt 
 
att när det gäller återbetalning av flygbiljetter, för de som detta berör, återkomma om det inte  
     löser sig 
att i övrigt godkänna ovanstående beslut. 

 
§ 6/20 ÖKONOMISK RAPPORT OG MEDLEMSOVERSIKT SAMT OVERSIKT OVER 
           MEDALJBEHOLDNING 
 
- Ekonomisk rapport    ./. 
 
Kassören, MSH, lämnar en ekonomisk rapport daterat den 24 november 2020. Av denna framgår 
att kostnaderna för «Kongressen 2019» blev 48 857,- (budgeterad till 48 000,-). Kostnaden för 
webbsida/administration under tiden 31.07.2019-24.11.2020 är 22 413,- (se vidare under 7/20 på  
sidan 4 (Webbsidan).  
 

RA undrade om man kunde se hur många som går in på hemsidan. 
 

Presidiet beslöt 
 

att ta upp frågan med webbmaster om man kan instalera en räknare för att se hur många som 
     besöker hemsidan 
att vid kontakter med föreningarna försöka göra hemsidan mer känd 
att i övrigt godkänna den ekonomiska rapporten.   
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- Medlemsöverikt 
 
MSH rapporterade att följande antal kontingenter är inbetalda för mandatperioden 2019-2021: 
 
Norge  11 st 1x) 
Sverige   3 
Danmark   2     2x) 
Finland   1 
Island    1 = 18 st 
 
1x) inkl NHIF och Si-Aktiv som har 5 st klubbar under «paraplyt» 
2x) inkl DHIF 
 
Presidiet beslöt  
 
att lägga medlemsöversikten till handlingarna. 
 
- Medaljöversikt  
 
   GULD  SILVER BRONS SUMMA 
- finns i lager    65    98  124  287 
- behövs x)  240  192  156  588 
- fattas  175    94    32  301 
- köpas  200  100    50  350 
 
x) det antal som användes under «DNHL 2018» 
 
Presidiet beslöt  
 
att lägga medaljöversikten till handlingarna. 
 
7/20 DNHL:s VIRKSOMHETSRAPPORT – OPPFÖLGING  
 
- Nordiske Skidager 2021  
   
L-GB föreslog under sommaren 2020 att ev genomföra ett ”Nordiske Skidager 2021” prel 
under mars/april månad. 
 

Presidiet konstaterar att detta, p g av den Coronaspridning som f n sker i Norden, inte är möjligt. 
 

- DNHL Kongress 2021 
 
Presidiet var eniga om att försöka genomföra en ”Kongress 2021” i månaderna oktober eller 
november, under förutsättning att Coronapandemin då har avstannat. 
 
Presidiet beslöt 
 
att ett definitivt beslut om att genomföra en ”Kongress 2021” tas under maj månad samma år 
att om detta beslut blir positivt genomföra ”Kongressen 2021” under oktober eller november  
     prel i Köpenhamn.   
 
- DNHL 2022  
 
Presidiet är överens om att försöka genomföra ett ”DNHL 2022”. Frågan om att arrangera gick 
först till SUS BIL, som tvingades ställa in ”DNHL 2020” i Stavanger på grund av coronapandemin, 
men de har tackat nej (se fortsättning sid 4). 
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Frågan har också diskuterats med Bispebjerg Hospital i Köpenhamn, men de har också tackat nej 
till att arrangera ”DNHL 2022”. 
 

Under hösten har en förening anmält sitt intresse att arrangera ”DNHL 2022” och det är Laksilaiset 
r.y. (Lahti), Finland, som arrangerade ”DNHL 2018”. Arrangemanget kommer i så fall, liksom 2018, 
att genomföras i Vierumäki. 
 
Presidiet beslöt 
 

att rikta en formell henvendelse til Laksilaiset r.y. (Lahti) om föreningen kan genomföra ”DNHL   
     2022” i Vierumäki Sport Resort med Laksilaiset r.y. som arrangör. 
 
- Webbsidan 
 
Ny webbmaster, sedan en tid tillbaka, är Mette Pettersen, som bl a för en extern kostnad av  

18 000 Nkr utvecklat en ny webbsida inkl hyra av webbhotell under ett år. Nu gäller det för  
presidiet att göra sidan spännande så att många besöker den. 
 
- DNHLs fremtid i lys av utviklingen i medlemssituasjonen og andre utviklingstrekk 
 
Presidiet konstaterade att DNHL:s framtid är oroväckande när det gäller medlemssituationen (se 
sid 3), men att man fortfarande vill driva frågorna vidare för att vid «Kongressen 2021» ta ett vidare 
beslut om fortsatt utveckling. Då kommer deltagarna, efter förslag från GN,  bl a att grupparbeta 
med frågan. 
 

§ 8/20 RAPPORT FRA DE NASJONALE FORBUNDEN  
           OG DE ENKELTE LANDS  REPRESENTANT 

 
- Danmark (LH/GN) 
 

All verksamhet ligger f n ner i både DHIF och de danska föreningarna. Förhoppningen är att 
komma igång igen så fort ett vaccin för Corona kommer. 
 

- Norge (AJ/MSH) 
 
Situationen är den samma i Norge där man bl a har beslutat att ställa in den Norska Mästerskapen 
2021. 
 
- Sverige (L-GB) 

 
Sverige har ju inte längre något eget förbund (tidigare SSIF) utan varje lag deltar som enskilda 
föreningar, varav de större fortfarande är medlemmar i DNHL. 
 
- Island (RA) 
 

Det var stort intresse för resan till «DNHL 2020», som tyvärr blev inställt och förhoppningsvis  
följer dessa med till «DNHL 2022» I Finland. 
 
- Finland (HN) 
 
Var inte närvarande på mötet. 
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§ 9/20  REVISJON AV REGLEMENT FOR POENGBEREGNING AV BESTE FORENING   
 
Poängberäkningen för priset «Bästa Förening» diskuterades och L-GB presenterade, via mail före 
mötet, de statuter som gäller för närvarande.  
 
Presidiet beslöt 
 
att tillsätta en arbetsgrupp för att till «Kongressen 2021» lägga fram ett förslag 
att arbetsgruppen skall bestå av Lars-Göran Bengtsson (ordf), Arild Johansen,  
      Lars G. Hansen och Rudolf Adolfsson.   
 

10/20  ÖVRIGA FRÅGOR 
 

- Annorlunda aktiviteter 
 

RA tog upp frågan om hur många som ev som anmält sig till de annorlunda aktiviteterna som SUS 
BIL inbjöd till vid ”DNHL 2020”, som tyvärr blev inställda. Detta är intressant att veta då det, vid  
stort intresse, skulle kunna genomföras även vid nästa DNHL. 
 

Presidiet beslöt 
 

att AJ tar kontakt med SUS BIL (Vibeke Hop) i ärendet. 
 

11/20 AVSLUTNING 
 

- Nästa presidiemöte 

 
Styrelsen beslöt  

 
att nästa presidiemöte genomförs via mail eller skype under våren 2021. 
 

- TACK 
 
Då inga fler frågor fanns att behandla tackade presidenten, AJ, ledamöterna för ett bra men 
annorlunda möte, 3 st fanns uppkopplade via Skype och 3 st via telefon, trots det fungerade 
det tillfredställande. 
 
Han uppmanade ledamöterna att vara rädda om sig i dessa tider och förklarade DNHL:s 
presidiemöte för avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
Lars-Göran Bengtsson 
Sekreterare 
 
Justerat (enligt § 3/20) 
 
JUSTERAT VIA NÄTET      JUSTERAT VIA NÄTET 
Arild Johansen      Gitte M. Nielsen     
President       representant för de danska föreningarna 
 
 
- Bilaga ”Regnskapsrapport 24 november 2020” 

 
 



- Bilaga - 

 

REGNSKAPSRAPPORT 24 NOVEMBER 2020 

 

Inntekter:   

Arrangement    

Medlemskontigent 21200  

Innbetaling til Kongress 53390  

Renter 79,74  

Sum inntekter 74669,74  

   

Utgifter   

Arrangementstøtte 0  

Gave 1200  

Møter 0  

Kongress 102247  

Webside/Administrasjon 22413  

Gebyr 624  

Sum utgifter 126484  

   

   

Bankbeholdning 31.07.2019 172606  

Bankbeholdning  24.11 2020 120792  

   

Driftsresultat 51814  

   

   
 


