Årsberetning for Den Norske Skiskole 2020.

Styrets sammensetning:
Styreleder:
Nestleder:
Kasserer:
Internasjonal formann:
Sekretær:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

Jill Garen
Arne Sandvik
Anne Gro Trygsland
Bjørn Ove Larsen
Line Damgaard
Kjetil Birkeland Moe
Gøran Dalheim
Sturla Svendsen
August Sælmann
Viktor Hjelle

Innledning:
Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende og frittstående
medlemsorganisasjon for skiinstruktører og skilærere i Norge. Medlemskap i
DNS er personlig. DNS har 190 betalende medlemmer og 8 æresmedlemmer.
DNS er medlem av følgende internasjonale organisasjoner:
ISIA
IVSI
IVSS

International Ski Instructors Association
Internationaler Verband der Schneesport-Instruktoren
International Association Snowsports at Schools and
Universities

Interski

Styremøter:
Det har i foreningsåret vært avholdt 7 styremøter, samtlige på Skype/ Teams
foruten styremøtet på Beitostølen i forbindelse med Generalforsamling og
kursholder/ISIA oppdatering i desember 2019. Vedtakene som er fattet er alle
fattet med nok stemmeberettigede medlemmer. Fokus på styremøtene, har i
stor grad vært på Interski, og hvordan presentere Snowsports Norway på best
mulig måte. Det har også vært diskutert rundt kursholderuniformer og hvorvidt
man skal gå videre med denne avtalen eller ikke. Det ble vedtatt på
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styremøte i fjor at vi avventer dette. Trinn 3 modul 1 ble gjennomført i fjor, men
det ble besluttet å avslutte kurset på modul 2 ettersom Covid 19 smitten økte
på dette tidspunktet. Styret har besluttet at Sissel Astrup har stemmerett på lik
linje med styremedlemmer. Styreleder har fortsatt dobbeltstemme.
Styret har brukt tid på å planlegge årets DNS samling og Generalforsamling.
Grunnet høye smittetall har vi vurdert at det er for risikabelt å gjennomføre
seminaret etter vanlig praksis. I år inviterer vi til seminar på forskjellige
destinasjoner og møtes i små grupper på maks 10 men minimum 5 personer
Fjorårets ISIA oppdatering, kursholderseminar, DNS samling og
Generalforsamling ble gjennomført på Beitostølen, og var så vellykket at vi
ønsker å gjenta suksessen fra i fjor forhåpentligvis fra neste år

Arbeidsfordeling/ administrering av oppgaver
Jill Garen har vært hovedansvarlig for DNS styrearbeid i perioden, innkalt til
styremøter og ledet disse. Hun har vært ansvarlig for årsmelding, samt å få
ferdigstilt neste års budsjett sammen med regnskapsansvarlig, vært kursholder
på trinn 3 og 4. Organisering av påmelding til trinn 3 og 4, oppfølging av
deltagere, sosiale media, innrapportering samt invitasjon til ISIA speed test.
Samarbeider tett med leder for UK, nestleder og daglig leder. Kontakt med
ISIA, ALF og NSF.

Sissel Astrup, daglig leder
Sissel har ansvar for den daglige driften, webansvarlig og har ansvar for
regnskapet fra 01.04.2020. Administrative oppgaver i DNS. Tar imot og svarer
på alle henvendelser til post@snowsports.no Videresender til dem som kan gi
best svar. Kommunikasjon med ISIA gjennom norway@isia.ski etter nye
retningslinjer fra ISIA. Oppdaterer og administrerer ISIA basen for Norge,
denne er ny av året. Kontakt og oppfølging med IVSI.
Medlemskontakt DNS. Ansvarlig for utsendelser av info til medlemmene med
bakgrunn i medlemsregisteret. Sender ut kontingentbrev og oppfordrer
medlemmer til å betale. Purrer opp og hjelper medlemmer som betaler
kontingent, men som ikke har registrert seg i systemet og har behov for hjelp til
dette. Samarbeider med kurskoordinator Dag Enevold om oppdatering og
endringer i medlemsregisteret. Markedsføring: Produserer nyhetsbrev, poster
på Facebook, oppdaterer og lager innhold til nettsidene, Google Business,
legger ut kurs på nettsiden. Lager og sender Invitasjon til seminar og andre
eventer som krever påmelding. Sender ut varer som bøker, merker og det vi
har inne på lager til de som har bestilt.
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Regnskap. Bankavstemming, Vipps, fakturering, bokføring, årsoppgjør, lister
over kontigentinnbetalinger, avstemme kontantoppgjør, bankadministrator
med Bjørn Ove Larsen
Bjørn Ove Larsen, Internasjonal formann:
Internasjonalt ansvarlig i styret, Bjørn Ove Larsen, har hatt jevnlig kontakt med
de organisasjoner DNS er tilsluttet (IVSI, ISIA og Interski).
Arne Sandvik, nestleder
Gøran Dalheim, leder i DNS utdanningskomitè
Kursansvarlig for trinn 3 og 4, kontakt med Norges Skiforbund.
Line Damgaard, sekretær
Har deltatt på styremøter, og ført referat fra disse. Er sentral i planlegging opp
mot neste Interski i Levi 2023.
Anne Gro Trygsland, kasserer Anne Gro Trygsland har bidratt i utarbeiding av
innholdet av en digital evaluering av Kursholderseminar og DNS-seminaret på
Beitostølen. Sitter i styret i Arne Palms minnefond.
Kjetil Birkeland Moe, IT- og medlemsstøtte, som regel i samarbeid med daglig
leder.
Sturla Svendsen har bidratt med workshops og planlegging av DNS Seminar.
Han har også laget noen spørreundersøkelser og utarbeidet rapporter til styret
basert på disse. Har generelt prøvd å ivareta snowboard som en del av DNS

Varamedlemmer:
August Sælmann
Viktor Hjelle
Dag Enevold, kurskoordinator DNS
Deltar på samtlige styremøter, sørger for at alle kurs blir registrerte,
samarbeider med NSF, sender ut medlemskort og IVSI/ ISIA stamps. Jobber
med å få alle kursholdere til å følge kursholderreglementet som han også har
forbedret.
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På valg:
Jill Garen – leder 1 år
Bjørn Ove Larsen – internasjonal leder 2 år
Gøran Dalheim – styremedlem 2 år

Årsberetning Internasjonal formann:
Covid 19 pandemien har selvsagt påvirket også ISIA og IVSI sine aktiviteter i
2020 sesongen, og det meste av konferanser, samlinger, tester og workhsops
har blitt avvlyst. Dog har ISIA avholdt digital generalforsamling hvor også DNS
deltok, og hvor årsberetning, regnskap og budsjett er godkjent.

ISIA speed test
ISIA speed test er fortsatt krav for å oppnå ISIA Card. DNS arrangerte ikke ISIA
Speed test i 2020 grunnet Covid 19, og vil bli arrangert i Myrkdalen i
forbindelse med eksamen 2021. Invitasjon er laget og sendt ut.

Interski
Levi i Finland er valgt som destinasjon for Interski 2023. Forberedende arbeid
starter opp i 2021.
Det er også interesse Sverige, Finland, Danmark og Norge for å arrangere et
«Nordisk» Interski hvert fjerde år mellom Interski-arrangementet. Aktuelt
tidspunkt er i 2021, og det er dialog mellom landenes organisasjoner rundt
dette i den grad Covid 19 situasjonen gjør et arrangement mulig.
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Utdaningskomieen i Den Norske Skiskoles årsberetning.

Komiteen består av:
Leder :

Gøran Dalheim
Arne Sandvik
Øyvind Aanes
Knut Teigen
Ole Blakstad
Thor Håvard Kolbu
Scott Hammond

Det har vært avholdt UK møter ved behov, til sammen 7 møter over skype.
Det har vært avholdt ca 10 arbeidsmøter fortløpende. Utover dette har det
vært fortløpende kommunikasjon på telefon og mail. UK har behandlet
søknader om innpasning av utdanning og dispensasjonssøknader fra
regelverk. UK har hatt fortløpende kommunikasjon med Skiforbundet i forhold
til koordinering og utvikling av felles utdannings-løp for instruktører og trenere.
UK arrangerte kursholderseminar på Beitostølen 5-6. desember 2019. Tema for
samlingen var kommunikasjon (lytte, formidle, forstå) og omlegging/forenkling
av svingtyper og kursinnhold.
UK har organisert skilærerkurs sesongen 2019/2020. Det var planlagt tre
moduler gjennom sesongen. Den første modulen ble avholdt i Myrkdalen.
Den andre modulen ble avbrutt etter tre dager på grunn av covid-19
utbruddet og nedstengningen av skisentre og samfunnet ellers.
UK har utarbeidet smittevernregler for skiskoler i forbindelse med covid-19.
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Økonomi
Thea Sylling er DNS sin revisor, og har godkjent regnskapet for foreningsåret
2019/20 (vedlagt).
Regnskapet viser et underskudd på kroner 3214, 26 mot budsjettert overskudd
på 126 700.
Den største inntektskilden til Den Norske Skiskole er budsjetterte kursinntekter
på trinn 3 og 4 var på kr 150 000, mens det reelle ble på 134 000.
Kontigentinntekter var på 119 800, mens det budsjetterte var på 120 000.
Styret i Den Norske Skiskole har til enhver tid holdt kostnadene nede, og har
som mål å fortsette med dette også i foreningsåret 2020/21.

Kurs 2020
Sammenliknet med fjoråret

A1 = 77 / 219 fjoråret
A2 = 32 / 54 fjoråret
A3 = 9 – ikke fullført kurs / 6 fjoråret
N1 = 8 / 11 fjoråret
N2 = 11 /0 fjoråret
S1 = 5 /17 fjoråret
S2 = 1 /0 fjoråret
T1 = 0 / 66 fjoråret
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Styret for Den Norske Skiskole, Voss 31.10.2020

___________

_______________

_________________

Jill Garen

Arne Sandvik

Bjørn Ove Larsen

Leder

Nestleder

Internasjonal Leder

_____________

_________________ ___________________

Line Damgaard

Anne Gro Trygsland

Gøran Dalheim

Sekretær

Kasserer

Styremedlem

________________ ________________ _________________
Kjetil Birkeland Moe

Sturla Svendsen

Styremedlem

Styremedlem
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Sissel Astrup
Daglig leder

