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Skitinget 2020 utsettes et år 

Styret i Norges Skiforbund har med hjemmel i Norges Skiforbunds lov § 18 (1) siste setning og § 27 B. 

nr. 16, også ut over den lovbestemte frist for å avholdelse jfr. NSFs lov § 18 (1) annen setning, 

besluttet å utsette skitinget i 2020. Det henvises for øvrig til Norges Idrettsforbunds hjemmeside 

hvor spørsmål om utsettelse av årsmøter og ting er grundig behandlet. 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-

utsettes-til-15.-juni/  

Begrunnelsen er først og fremst knyttet til usikkerheten om det vil være mulig å avholde skitinget i 

juni 2020. Korona-viruset kom til Norge på verst tenkelig tidspunkt for norsk skisport og Norges 

Skiforbund. Det vil derfor være behov for å bruke tid og ressurser på den ekstraordinære situasjonen 

som har oppstått. Derfor valgte skistyret å beslutte flytting tidlig for å skape arbeidsro i forhold til det 

som nå må prioriteres. 

Ny dato for skitinget vil være lørdag 12. og søndag 13. juni 2021 med fagmøter fra torsdag 10. juni. 

Det planlegges avholdt i Ålesund. 

Det vil på ordinær måte bli innkalt til skiting i 2021 etter NSFs lov med 4 måneders varsel.   

Konsekvensene av flyttinger er at alle tingsaker utsettes et år, også valg. Alle tingvalgte styre- og 

utvalgsmedlemmer blir sittende. Det er ikke anledning til å supplere styremedlemmer eller andre 

tingvalgte tillitsverv, men skistyret kan oppnevne/supplere medlemmer i grenkomiteer og andre 

oppnevnte utvalg.  

Hvis det er tillitsvalgte, tingvalgte eller oppnevnte, som ønsker å avslutte sitt tillitsverv, bes de om å 

gi beskjed til sekretær i valgkomiteen Øistein Lunde, på mail oistein.lunde@skiforbundet.no Skistyret 

vil kunne supplere skistyreoppnevnte komiteer og utvalg ved behov. 

Det er valgt varamedlem til skistyret. Eventuelle grenkomiteledere som trer ut, vil bli erstattet av 

nestleder i grenkomiteen jfr. NSFs lov. I de tingvalgte utvalgene er det også varamedlemmer. Skulle 

det allikevel være behov for suppleringsvalg, kan det innkalles til ekstraordinært ting. Dette kan 

gjøres med to ukers varsel, f.eks. i forbindelse med høstmøtet i oktober. 

Hvis det er spørsmål knyttet til dette, er det bare å ta kontakt 

Med vennlig hilsen 

 

Erik Røste 

Skipresident  
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