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Mål for arbeidet  
 
Det skal gjennomføres en organisasjonsprosess med mål om å utvikle Norges Skiforbund til 
en effektiv og bærekraftig organisasjon, basert på våre verdier, og tilrettelagt for å nå de mål 
som besluttes gjennom Skipolitisk dokument. Prosessen skal bidra til å utvikle Norges 
Skiforbund til en effektiv og bærekraftig organisasjon.  
 
Prosess 
 
Prosessen skal iverksettes av et utvalg, med ansvar for å håndtere en grundig prosess med 
vurdering av styrker, svakheter og risiko ved dagens styringsmodell i Norges Skiforbund.  
 
Utvalget skal benytte et eksternt sekretariat i sitt arbeid, for å sikre fremdrift og nøytralitet i 
prosessen. Utvalget skal videre legge til rette for at organisasjonen blir hørt i prosessen 
gjennom en høringsrunde. Det skal legges til grunn statusrapporter til organisasjonen på 
høst- og/eller vårmøter.  
 
Vedtak om fremtidig organisering av det politiske nivået i Skiforbundet fremlegges for 
beslutning på Skitinget i 2020.  
 
 
Utvalgets sammensetning 
 
Utvalget skal bestå av 6 medlemmer, med følgende sammensetning: 

• 2 representanter fra Skistyret; 1 komiteleder og 1 fritt valgt styremedlem 
• 2 representanter fra kretslederne 
• 2 eksternt oppnevnte representanter 
• Leder av utvalget skal være en av de eksterne representantene 

 
Arbeidsmandat 
 
Utvalget skal legge til rette for en bred informasjonsinnhenting og statusanalyse, 
eksempelvis, men ikke uttømmende, gjennom: 

• Spørreundersøkelse(r) 
• Intervjuer blant kretsledere, skistyremedlemmer, grenkomiteleder, grenledere 

krets, ansatte, klubbledere mv.  
• Swot-analayse 

 
Utvalget skal videre kartlegge og komme med anbefalinger hva gjelder: 

• Sammensetning, oppgave og roller for Skistyret 
• Sammensetning, oppgave og roller for grenkomiteer 
• Sammensetning, oppgave og roller for skikretsstyrene 
• Sammensetning, oppgave og rolle for andre komiteer og utvalg, herunder 

henvisning til lovnorm for Særforbund som angir de lovpålagte komiteer og utvalg 
• Fordeling av oppgaver mellom Skitinget og Skistyret, og mellom Skistyret og 

grenkomiteer 
• Eventuelle andre forhold utvalget finner det formålstjenlig å kartlegge i tråd med 

funn og vurderinger utvalget gjør 
 

 


