
Styremøte - Skitinget i Molde
tir 31 mai 2022, 20:00 - 21:30

Teams

Deltakere
Styremedlemmer
Erik Solberg, Martin Synstad Andersen, Anita Holsve Olsen, Erlend Munkeby, Dag Helland-Hansen, Hege Moltzau, Ådne Midtlin, Kathrine Kahrs Flage, 
Heidi Tjernshaugen

Fraværende: Fred Solvik, David Støre, Bjørn Araldsen

Ansatt
Thor Gjelsvik

Møteprotokoll

1. Skitinget i Molde
Det ble gjort en gjennomgang av de sakene som skal opp på skitinget i Molde.Sakene som ble behandlet var

8               FORSLAG FRA SKISTYRET
8.1            Organisasjonsutvalgets rapport og anbefalinger
8.2            NSFs egenkapital
10             BUDSJETT
12             INNKOMNE FORSLAG
12.1          Fra Oppland Skikrets vedr. bredde- og rekruttering
12.2          Fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, styrking av bredde- og rekrutteringsarbeidet.
12.3          Forslag fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, funksjonstidsavgrensning for tillitsvalgte.
12.4          Forslag fra Oslo skikrets, åremålsstilling for administrativ og sportslig leder
12.5          Forslag fra Oslo skikrets, honorar til president
12.6          Forslag fra Oslo skikrets, frist for å sende inn saker til tinget
12.7          Forslag fra Oslo skikrets, fordeling av post 3 midler
13             FORSLAG TIL LOVENDRINGER
14             VALG

Vedtak:  
8               FORSLAG FRA SKISTYRET
8.1            Organisasjonsutvalgets rapport og anbefalinger
ASK vil foreslå at det nye skistyret skal fremme et gjennomarbeidet forslag til styrets
sammensetning på Skitinget i 2024. 
8.2            NSFs egenkapital
Ingen kommentar

10              BUDSJETT
ASK vil fremme forslag om følgende kompensasjon for tillitsverv i Skistyret.

honorar skipresident inntil 50% stilling.  (50% av 14G) 
honorar visepresident tilsvarende 25% av 14G
honorar styremedlemmer 20% av 14G

Dag lager forslag til teksten som skal brukes på tinget.
12             INNKOMNE FORSLAG
12.1          Fra Oppland Skikrets vedr. bredde- og rekruttering
12.2          Fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, styrking av bredde-                og rekrutteringsarbeidet
ASK støtter skistyrets forslag både i sak 12.1 og 12.2. Det er viktigere å styrke skiklubbutvikler prosjektet enn å
opprette en sentral bredde- og utviklingsavdeling. 
12.3          Forslag fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, funksjonstids- avgrensning for tillitsvalgte
ASK støtter forslaget fra Hordaland og Sogn og Fjordane. ASK kommer til å foreslå endring av kule pkt. 2 til
"Ingen kan ha mer enn 12 års total funksjonstid i styret/komiteer" i kule pkt. 3 fjernes de to siste setningene.
12.4          Forslag fra Oslo skikrets, åremålsstilling for administrativ og sportslig leder
ASK støtter skistyrets innstilling.
12.5          Forslag fra Oslo skikrets, honorar til president
ASK støtter ikke forslaget til Oslo.  Vi har eget forslag som fremmes i forbindelse med sak 10. 
12.6          Forslag fra Oslo skikrets, frist for å sende inn saker til tinget
ASK støtter intensjonen i forslaget til Oslo.  Lovendringen (sak 13) vil hensyn ta dette.
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12.7          Forslag fra Oslo skikrets, fordeling av post 3 midler
ASK støtter forslaget til Oslo.

13             FORSLAG TIL LOVENDRINGER
Ingen kommentar til forslaget.

14             VALG
Buskerud Skikrets vil fremme Kristin Vestgren Sæterøy som president kandidat.  Hun ønsker å være president i en
"deltidsstilling".  Oslo vil fremme Espen Utaker som ny leder av valgkomiteen.
ASK støtter Kristin Vestgren Sæterøy som ny skipresident.  Dag kontakter Oslo for å diskutere hvordan
valgkomiteen skal informeres om at det vil komme en motkandidat til presidentvervet.

 skitinget-2022-saksliste.pdf
 vedlegg-5-valgkomiteens-innstilling.pdf
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