
Årsmøte OFDL 8.3.2023 
 
 
1. Innkalling og agenda 

• Godkjent 
2. Valg av møteleder og referent 

• møteleder Jonas Johnsen 

• Referent Mats Johansen 
3. Protokoll - valg av medlemmer til å undertegne protokoll 

• Robert Gustavson og Stian Drake 
4. Styrets årsberetning for 2022/2023 

• Godkjent 
5. Medlemskontingent 2024 

• Forslag om å øke kontingenten fra 250 kr til 300 kr 

• Godkjent 
6. Regnskap og budsjett 

• Godkjent 
7. Endring av formålsparagraf 

- Opprinnelig formål: 
«Laugets formal er å drive sosiale og faglige aktiviteter for dommere og 
observatører i Oslo fotballkrets. Den faglige delen skal arrangeres i samarbeid 
med Oslo fotballkrets og/ eller NFF's dommerkomite.» 
- Forslag til nytt formål: 
«Oslo Fotballdommerlaugs formål er å drive sosiale og faglige aktiviteter for 
dommere og veiledere i NFF Oslo, samt hevde medlemmenes interesser både 
overfor NFF Oslo, Norges fotballforbund og samfunnet for øvrig.» 

• Godkjent 
8. Handlingsplan for 2023 

1. Arrangere fysisk trening 2 ganger i uken utenom sesong. 
2. Styrke samarbeidet med NFF Oslo.  
3. Være talerør for dommere i saker som vedrører dommernes interesser. 
4. Være synlige på sosiale medier for dommere ukentlig for: 
- Å vise bredden blant dommerne. 
- Å gi ansikt til dommere overfor andre dommere.  
5. Arbeide for å inkludere dommere, spesielt rekruttdommere og nye dommere, i 
dommermiljøet og OFDL. 
6. Arrangere minst to sosiale og/eller faglige arrangement i løpet av året, 
fortrinnsvis ett om våren og ett om høsten. 

• Godkjent, med endring i punkt 4.2, styre har fullmakt til å endre 
9. Andre, mindre vedtektsendringer 

• Gjøre språklige endringer 

• Oppdatere utdaterte vedtekter 
o Forslag om endring til årsmøte. 
o Godkjent mot 1 stemme. 

10. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 

• Marit, Henrik, Karl Ynge og Kim Thomas er på valg 

• Marie Green Dahle. -2 år 

• Mathias Skarbo Hansen – 2 år 



• Than Tan Tran – 2 år 

• Vara Aladdin Brokadour – 1 år 

• Revisor Knut Bjørn Nordheim – 1 år 
 

• Valgkomite Fredrik Hanserud og Stian Drake 
11. Mulig samarbeid med andre foreninger 

• Styrets forslag enstemmig vedtatt om å ikke gå inn under breddedommer foreningen. 
 
 
Referatet er godkjent elektronisk med epost av Robert Gustavsson og Stian Drake, sendt til 
Mats Johansen 8 mars. 

 


