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SKISTYRETS MØTE NR.  28, 2018-2020 
02.02.2021 kl 15-20 

 
Teams-møte 

 

PROTOKOLL: 
 
 
 

 
REFERATSAKER 
Protokoll fra Skistyrets møte nr 27, 2018-2020  
Protokoll fra Ekstraordinært styremøte 21.01.21 
 
INFORMASJON 
280.  Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer 
281. Rapport fra grenkomiteene, inkludert 
 - informasjon fra hoppkomiteen om prosjektet «Like Muligheter» 

- arbeidet med en forbedret World Cup kalender i hopp for kvinner 
282.  Rapport fra generalsekretæren 
 
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
283. Status årsoppgjør 2020 
284. Risikovurdering arrangement 
 Rapport fra risikoutvalget 
285. Oppnevning av representanter til FIS kongressen 
286. Skitinget 2021 – gjennomføring og rammer 
287. Sammensetning av idrettstinget – spørreundersøkelse fra NIF 
288.  Representasjon 
289. Klimatiltak i idretten – forskningssamarbeid med Cicero og NIH 
 
Eventuelt 
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Tilstede: 
 
Fra Skistyret:  
  

Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug Ola Evjen, Edgar Fossheim, 
Alf Tore Haug, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Andrea Bell Pedersen, Erik 
Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad, Øystein Tamburstuen, Ståle Villumstad 

 
 

Fra administrasjonen:  
 

Ingvild Bretten Berg, Andreas Lind Groh (sak 283 og 284), Espen Graff, Øistein Lunde 
(referent) 

 
 

HABILITET 

 
Erik Røste meldte seg inhabil i del av sak 285 som omhandlet oppnevning av kandidater til FIS 
Council. 
 
På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av de andre enkeltsakene i 
møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile. 
Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet knyttet til 

andre saker til behandling i møtet.   
 
 

REFERATSAKER 
 

Protokoll fra Skistyrets møte nr 27 
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 21.02.21 

 
Protokoll fra Skistyrets møte nr 27 og ekstraordinært styremøte 21.02. var utsendt pr epost.  
 
Styret diskuterte ordlyden i sak i styremøte 27 vedrørende World Cup hopp kvinner, og 
konkluderte med formuleringen «administrasjonen bes se på mulighetene for ekstra renn i 
forbindelse med planlagte arrangement senere i sesongen». 
 
I tillegg var det mottatt en kommentar til protokollen fra møtet 21.02. som tilføyes i protokollen. 
 
 

INFORMASJON 
 
280. Rapport fra president og fritt valgte styremedlemmer 

 
Skipresidenten orienterte om følgende: 

- Arbeidet for gjenåpning av konkurranser i breddeidretten 
- Forslag til idrettstinget 2021 
- Høydehusforbudet, forslag fra friidrett om opphevelse.   
- Møte FIS council  

 
Angående høydehusforbudet var styret av den oppfatning at berørte grenkomiteer først må 
behandle saken, og at saken på bakgrunn av dette tas opp igjen til diskusjon i styret når øvrige 
saker til idrettstinget skal behandles.  
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Styremedlem Birgit Skarstein uttrykte at opphevelse av høydehusforbudet er en viktig sak for 
mange utøvere, og understreket viktigheten av at NSF gjør en grundig vurdering av saken. 
 
 
Vedtak: 
 

• Styret tar rapporten fra skipresidenten til orientering 
 
 
281. Rapport fra grenkomiteene 

 
Komitelederne rapporterte muntlig om status i sine respektive grener: 
 
Hopp v/ Alf-Tore Haug 
 

- Arbeidet med å forbedre World Cup-kalenderen for kvinner 
Sesongens mange avlysninger grunnet koronarestriksjonene uten at rennene har blitt 
erstattet med nye renn, har satt søkelys på nødvendigheten av å løfte status for kvinnenes 
World Cup. I denne sammenheng må Norge gå foran og være en pådriver for 
videreutvikling, blant annet gjennom aktivt arbeid i ulike FIS-komiteer.  
Hoppkomiteen har igangsatt en prosess med en strategi for hvordan man skal arbeide 
videre med saken internasjonalt, og vil komme tilbake til styret med denne strategien. 
 

- Prosjektet «Like Muligheter» 
Styret ble orientert om prosjektets bakgrunn og ambisjon om et betydelig løft for 
kvinneidretten. 
 

- Svært gode sportslige resultater internasjonalt. 
- Problematisk nedstegning av konkurranseaktiviteten nasjonalt 

 
Kombinert v/ Edgar Fossheim 

- God sesong sportslig til nå 
- Krevende økonomisk med ekstrakostnader knyttet til smitteverntiltak for å kunne 

gjennomføre toppidrettsaktiviteten 
- Bekymring knyttet til rekruttering på grunn av koronarestriksjonene 
- Utvikling av kombinert kvinner 

 
Alpint v/ Ola Evjen 

- Gode sportslige prestasjoner, dog mange skalder på landslagsløpere 
- God kontroll på økonomi og drift 

 
Freestyle v/ Øystein Tamburstuen 

- Tildeling av midler fra Olympiatoppen 
- Big Air-prosjektet noe forsinket på grunn av karantene på personell 
- Treningsarena for Big Air i Wyller med bistand fra Oslo kommune 

 
Langrenn v/ Torbjørn Skogstad 

- Toppidretten i god rute til VM. Uttaket er gjort. 
- Svært utfordrende situasjon og stor frustrasjon knyttet til nedstegningen av nasjonale 

arrangement 
 
Telemark v/ Rolf Bryn 

- World Cup i gang med gode norske resultater 
- Få eller ingen nasjonale arrangement på grunn av smittevernreglene  
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Vedtak: 
 

• Styret tar grenkomiteenes rapporter til orientering 
 
 
282. Rapport fra generalsekretæren 

 
Generalsekretæren gjennomgikk følgende punkter muntlig i møtet: 

- Oppfølging av koronaregler og -restriksjoner krever store ressurser i administrasjonen 
både i krets, gren og felles 

- Arbeidet for å sikre breddeaktiviteten gjennom beredskapsgruppa for breddeidretten 
- Kartlegging av årsaker til medlemsfrafall. Plan for kartleggingsarbeidet ble presentert. 
- Medarbeiderundersøkelse gjennomføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 

Undersøkelsen sendes ut i midten av februar og følges opp gjennom oppfølgingsplan. 
- VM nordiske grener Trondheim 2025, konstituerende styremøte avholdt 01.02 

 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tar rapporten fra generalsekretæren til orientering 
 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

283. Status årsoppgjør 2020 

 
Generalsekretæren innledet før foreløpig status for årsoppgjøret ble gjennomgått av økonomisjef 
Andreas Lind Groh. 
 
Foreløpig prognose viste et positivt årsresultat i 2o2o.  
 
Styret uttrykte stor tilfredshet med den økonomiske situasjonen og at man har lyktes med de 
betydelige innsparingene som organisasjonen ble pålagt i et krevende år. I tillegg gav styret 
honnør til administrasjonen for god økonomikontroll og en velfungerende økonomifunksjon. 
 
 
Vedtak: 
 

• Styret tar regnskapsrapport pr 31.12.20 til orientering 
 

 
284. Risikovurdering arrangement 

 
Saksunderlag var utsendt i forkant og ble gjennomgått av økonomisjef Andreas Lind Groh. 
 
Med fortsatte innreiserestriksjoner og betydelig usikkerhet rundt eventuell tillatelse til 
gjennomføring av World Cup i Norge er det økonomiske risikobildet for NSF vidt. De ulike 
scenariene med økonomiske konsekvenser ble gjennomgått. 
 
Skipresident og generalsekretær orienterte om status for prosessen for søknaden om fritak fra 
innreisekarantene, og hvordan man aktivt arbeider med informasjon til relevante 
beslutningstagere hos helsemyndighetene, i departementet og i regjeringen. 
 
Risikoutvalget hadde også gjort en vurdering av situasjonen, og utvalgets rapport var utsendt 
som en del av styremappa. 
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Vedtak: 
 

• Skistyret tar risikoanalysen til orientering 
 
 
285. Oppnevning av representanter til FIS kongressen 

 
FIS kongressen ble på grunn av koronapandemien utsatt fra 2020 til 2021. Styret hadde 
oppnevnt kongressrepresentanter til kongressen i 2020, og administrasjonen hadde foreslått at 
samme oppnevning skulle videreføres. 
 
Når det gjelder innstilling til FIS Council er det tidligere gjort vedtak om at sittende president 
alltid skal være NSFs kandidat. Styret konkluderte med at dette prinsippet videreføres. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret oppnevner Anne-Lise Rolland, Ingvild Bretten Berg og Vegard Ulvang som 
representanter til FIS-kongressen  

• Skistyret innstiller til FIS kongressen 2021 Erik Røste som NSFs kandidat til FIS 
Council 

 
 
286. Skitinget 2021 – gjennomføring og rammer 

 
Det var utsendt saksinnstilling som i møtet ble gjennomgått av leder organisasjon Øistein Lunde. 
 
Skitinget planlegges gjennomført i Ålesund 12.-13. juni, etter å ha blitt utsatt ett år på grunn av 
koronapandemien. Det er imidlertid fortsatt usikkert hvorvidt tinget kan gjennomføres med 
fysisk frammøte. 
 
Styret konkluderte med at tinget uansett må avholdes i 2021, og derfor må gjennomføres digitalt 
dersom fysisk tilstedeværelse i Ålesund ikke er mulig. Av hensyn til videre planlegging og 
hotellets avbestillingsfrist, må en beslutning om dette tas senest i styremøte nr 29. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tar saken til orientering og slutter til seg administrasjonens forslag til 
framdrift  

 
 
287. Sammensetning av idrettstinget – spørreundersøkelse fra NIF 

 
Skipresidenten innledet og gjennomgikk hovedpunktene i saken.  
 
Sammensetningen av idrettstinget er en gammel diskusjon, som nå har kommet opp igjen som 
en del av moderniseringsprosessen i norsk idrett. Idrettstinget i 2019 vedtok at man på nytt 
skulle utrede sammensetningen, og på bakgrunn av dette var det utsendt en rekke spørsmål som 
særforbundene skulle besvare. 
 
 
Vedtak: 
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• Skistyret gir president og visepresident fullmakt til å fullføre besvarelse av 
undersøkelsen, basert på Skistyrets innstilling og svar på de prinsipielle 
spørsmålene i undersøkelsen  

 
 
288. Representasjon 

 
På grunn av koronapandemien er representasjon denne sesongen begrenset til personer som har 
en operativ funksjon i forbindelse med arrangementene, for eksempel i forbindelse med 
premieutdeling. Styret oppnevnte på bakgrunn av dette representasjon til følgende 
arrangementer: 
 

NM nordisk Trondheim: avklares senere 
NM alpint Oppdal: Ola Evjen 
NM freeski: Øystein Tamburstuen 
NM randonee: Erik Bruun 

 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tar saken til orientering, og oppnevner en representant på relevante 
arrangement i hht vedlagte liste  

 
 
289. Klimatiltak i idretten – Forskningssamarbeid med Cicero og NIH 

 
Skipresident Erik Røste orienterte om saken. 
 
NSF hadde via NIF fått henvendelse om å bidra i et forskningssamarbeid med Cicero og NIH om 
klimatiltak i idretten.  
 
Styret påpekte at det er viktig for NSF at klimatiltak settes høyt på dagsorden, og stilte seg 
positive til deltagelse. Styret ba derfor administrasjonen videre med å avklare forbundets rolle i 
et slikt samarbeid. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tar saken til orientering, og ber administrasjonen arbeide videre med å 
avklare skiforbundets rolle i samarbeidet  

 
 
EVENTUELT 
 
Sak fra ansattes representant i forhold til arbeidsbelastning 
 
Ansattes representant Ståle Villumstad hadde skriftlig sendt inn sak vedrørende etterlevelse av 
arbeidsmiljøloven. I saken var det foreslått at administrasjonen skulle dokumentere de ansattes 
arbeidsbelastning de siste 12 månedene, samt framlegge en redegjørelse for hvilke rutiner NSF 
har for å sikre at arbeidsmiljøloven overholdes. 
 
Generalsekretæren orienterte om NSFs varslingssystem og rutinene for varsling som også 
utførlig er beskrevet i personalhåndboka. Det ble også informert om at det i løpet av kort tid vil 
bli gjennomført en medarbeiderundersøkelse i regi av Arbeidsmiljøutvalget. 
 
Flere styremedlemmer uttrykte forundring over at en slik sak havnet på styrets bord uten å først 
å ha gått veien om verneombud og Arbeidsmiljøutvalg. Styret ba derfor om at generalsekretæren 
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i første omgang skulle undersøke saken med verneombudet, for deretter å rapportere tilbake til 
styret i etterkant av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. 
 
 
Økonomi/pengepremier i paraidretten 
 
Varamedlem Pål Angell Bergh hadde meldt inn sak angående nivå på premiering i 
paraarrangement på bakgrunn av oppslag i media om Jesper Saltvik Pedersen.  
 
Skipresidenten kommenterte at det både i paraidretten og mange andre grener er svært 
begrensede premier. For i første omgang å få en samlet oversikt over situasjonen ba derfor styret 
om at administrasjonen skulle komme tilbake med en samlet oversikt over premiering i alle FIS- 
og IPC-konkurranser som NSFs utøvere er involvert i. 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
  
Pål Angell Bergh    Erik Bruun   Rolf Bryn  
 
 
 
Tove Moe Dyrhaug   Ola Evjen   Edgar Fossheim  
  
 
 
Alf-Tore Haug    Sveinung Karlsen  EvaTine Riis-Johannessen  
 
 
 
Andrea Bell Pedersen   Erik Røste   Birgit Skarstein  
 
 
 
Torbjørn Skogstad   Øystein Tamburstuen  Ståle Villumstad 
 
 
 
 
 


