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Oppgaven Hjemmel Forutsetninger Kommentarer 

Topp- og elitearbeid i de respektive disipliner § 35 (2) a Spørsmål av prinsipiell betydning for NSF skal 

forelegges Skistyret, jf § 35 (3) 

Komiteene rapporterter til Skistyret, jfr § 35 (2)

Rekrutterings-, bredde-, utviklings- og utdanningsarbeidet på landsbasis i de 

respektive disipliner 

§ 35 (2) b Spørsmål av prinsipiell betydning for NSF skal 

forelegges Skistyret, jf § 35 (3) 

Komiteene rapporterter til Skistyret, jfr § 35 (2)

Grenens utvikling § 35 (2) c Spørsmal av prinsipiell betydning for NSF skal 

forelegges Skistyret, jf § 35 (3) 

Komiteene rapporterter til Skistyret, jfr § 35 (2)

Oppgaven Hjemmel Forutsetninger Kommentarer 

Rådgivende organ i sine skigrener overfor Skistyret § 33  Komiteene kan når som helst gi råd på eget initiativ, 

eller etter forespørsel fra Skistyret

Utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett som skal godkjennes av Skistyret § 35 (4) 1 Organisering av gren må tilpasses godkjent 

handlingsplan og budsjett

Føre løpende kontroll med forbruk av de midler Skistyret har godkjent § 35 (4) 1

Iverksette nødvendige korrigeringer av sin virksomhet i henhold til 

regnskapsrapporter

§ 35 (4) 2

Legge fram handlingsplan og budsjett for fagmøtet til uttalelse § 35 (4) 3

Utarbeide og sette i verk planer for inntektsgivende tiltak som ikke dekkes over de 

ordinære budsjetter

§ 35 (4) 4 Etter godkjenning av Skistyret, jf § 35 (4) 4

Oppnevne fagutvalg etter behov § 35 (4) 5  

Utarbeide instrukser for fagutvalg § 35 (4) 5

Ta ut løpere til treningsgrupper § 35 (4) 6 a Innen de budsjettrammer som er godkjent av Skistyret, jf 

§ 35 (4) 6

Ta ut løpere til WC og andre internasjonale konkurranser § 35 (4) 6 b Innen de budsjettrammer som er godkjent av Skistyret, jf 

§ 35 (4) 6

Ta ut løpere til VM innen de kvoterammer som er fastsatt § 35 (4) 6 c Innen de budsjettrammer som er godkjent av Skistyret, jf 

§ 35 (4) 6

Ta ut ledere til internasjonale representasjonsoppgaver og ledere til VM senior og 

junior

§ 35 (4) 7

Forestå utdanningsvirksomheten og fastsette autorisasjonsbestemmelser § 35 (4) 8

Utarbeide instrukser for trenere, støttepersonell og andre ansatte           § 35 (4) 9

Fremme forslag til Skistyret om forandringer av rennreglementet og fastsette 

kvotebestemmelser i Norgesmesterskap/Hovedlandsrenn

§ 35 (4) 10

Avgi innstilling til Skistyret om arrangør av Norgesmesterskap og Hovedlandsrenn 

og tidspunkt for disse arrangementene

§ 35 (4) 11

Fremme forslag til Skistyret til endringer i turnusordningen for oppsett av HM 

Kongens Pokal og NSFs pokaler

§ 35 (4) 12

Fremme forslag til Skistyret til terminliste (hovedpunkter) for vedkommende gren § 35 (4) 13

Oppnevne teknisk delegerte (TD) i samsvar med gjeldende rennreglement samt 

eventuelt komiteens representant til renn utvalgt av komiteene

§ 35 (4) 14

Avgi uttalelse i spørsmål som etter lovene skal forelegges Skitinget § 35 (4) 15

Vurdere og foreslå for Skistyret tiltak som kan bidra til å fremme respektive 

disipliner, herunder anleggsprosjekter

§ 35 (4) 16

Ansette trenere og støttepersonell for landslagene/ treningsgruppene § 35 (4) 17 Innen de rammer som er bestemt av Skistyret, jf § 35 (4) 

17

Avgi regnskap og beretning til Skistyret innen fastsatte frister § 35 (4) 18

Behandle andre spørsmål som Skistyret pålegger komiteen § 35 (4) 19 og § 33  Skistyret kan pålegge komiteene spørsmål ad hoc. 

Skistyret kan også delegere oppgaver som ligger 

innenfor Skistyrets myndighetsområde til komiteene 

uten tidshorisont. Slike oppgaver kan når som helst 

trekkes tilbake av Skistyret.

GRENKOMITEENES LOVPÅLAGTE OG DELEGERTE OPPGAVER

ØVRIGE OPPGAVER IHT LOVEN

Oppgaver som etter loven er gitt til komiteene kan bare endres av Skitinget

HOVEDOPPGAVER IHT LOVEN

Oppgaver som etter loven er gitt til komiteene kan bare endres av Skitinget



Oppgaver for grenkomiteer i Norges Skiforbund

Oppgaven Hjemmel Forutsetninger Kommentarer 

Grenens økonomi og budsjett, inntekter og kostnader, herunder over- og 

underforbruk

§ 27 B 3 Skistyret godkjenner grenens budsjetter gjennom samlet 

budsjettvedtak

Følger vedtatte økonomiske retningslinjer,

Midlertidige stillinger i gren § 27 B 2 og 3 Prinsipper for personalforvaltning ligger hos 

generalsekretær, jf § 28 (1) 

Opprettelse av faste stillinger i gren ligger hos 

Skistyret. Det juridiske personalansvaret ligger hos 

generalsekretær, jf § 28 (1) 

Valg av hvem som ansettes som sportsjef i midlertidig stilling, inkludert inngåelse 

av avtale om betingelser og øvrige rammer

§ 28

§ 27 B 2 og 3

Personalansvar og personalforvaltning ligger hos 

generalsekretær.  

Komite fastsetter lønn til sportssjefen iht. ramme gitt 

av generalsekretæren

Stillingsbeskrivelse sportssjef i grenen  § 27 B 2 Komiteleder i samråd med generalsekretær

Iverksette konkrete tiltak iht handlingsplan for antidopingarbeid godkjent av 

Skistyret

§ 27 B 1 og 2 Iht. fordeling av ansvar angitt i handlingsplanen. 

Konkrete dopingsaker i grenen (Antidoping Norge, FIS, WADA)  Komiteleder i samråd med generalsekretær og 

skipresident

Godkjenne søknad om og arrangør av FIS-renn i den enkelte gren i Norge  § 27 B 9

Vedta terminlisten for grenen, med unntak av internasjonale renn, NM og 

Hovedlandsrenn

§ 29 B 9 NSF fremmer skriftlig forslag til FIS, medlem av FIS 

komiteer som behandler forslagene har anvar for å 

argumentere for NSFs forslag

Arrangementsavtaler (basert på standardavtale) NC og andre nasjonale renn. § 27 B 9

Avtaler om reklameplass i arena for NC § 27 B 3 NSF eier NC. 

Oppnevne offisielle representanter til FIS-renn i den enkelte gren § 27 B 2   

Overvåke det organisasjonsmessige opplegg ved FIS-renn i Norge § 27 B 8

Rammer for deltakelse i internasjonale mesterskap § 27 B 17

Deltakerantall for NM og Hovedlandsrenn § 27 B 11

Renntekniske bestemmelser i grenreglementet § 27 B 10 Etter behandling i LPU

Samarbeidsavtaler og sponsoravtaler gren  § 27 B 3 Basert på standardavtale Overordnede prinsipper for sponsoravtaler er ikke 

delegert. 

Kommunikasjon om sportslige forhold for den enkelte gren § 27 B 2  

Beslutninger i Skistyret, internkommunikasjon  Komiteleder skal orientere medlemmene i grenkomite 

om beslutninger i Skistyret, som har betydning for gren. 

OPPGAVER INNENFOR SKISTYRETS MYNDIGHET DELGERT TIL GRENKOMITEER

Oppgaver som kan endres etter vedtak av Skityret


