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1. ÅPNING 
 

Skipresident Erik Røste åpnet Skitinget 2022 etterfulgt av hilsningstale fra Norges 

Idrettsforbund ved styremedlem Astrid Strandbu.  

Erik Røste innledet med at det er herlig endelig å kunne møtes igjen og håpet at 

koronapandemien omsider er over. Han snakket om å rette blikket framover og at man i 

fellesskap skal utvikle norsk skisport. Nå skal vi se framover. Nå skal vi ha to flotte dager 

sammen. Hjertelig velkommen til årets skiting her i Molde – det 90. i rekken, sa Røste da 

tinget ble åpnet. 

Sandbu snakket om sterkt fellesskap i norsk idrett og det sterke «vi-et». Hun tok opp 
brutaliteten i Russlands angrep på Ukraina og hvordan norsk idrett har reagert og kan hjelpe 
ukrainske flyktninger i Norge til å bli en del av idretten. Hun tok også opp netthets og 
mobbing, som er blitt et samfunnsproblem som også er økende i idretten. Trolling, hets og 
mobbing skal ikke forekomme, påpekte Sandbu. Hun kom med ros til NSF for å ha kommet 
trygt gjennom koronapandemien. På vegne av idrettsstyret og idrettsorganisasjonen takket 
Strandbu avtroppende skipresident Erik Røste for jobben som president i 10 år i Norges 
Skiforbund. Hun trakk frem at ikke bare har Røste vært en tydelig og engasjert leder i NSF, 
men også hatt vilje, evne og overskudd til stille opp for felles idrettslige saker. 
 

Anne Cathrine Enstad, kretsleder i Møre og Romsdal skikrets talte til forsamlingen. “Vi 

skulle ønsket velkommen til tinget i Ålesund for to år siden, men koronapandemien stoppet 

det. Nå kan vi endelig møtes. Vi er en skikrets med store avstander, store fjell, mange fjorder 

og mye vestlandsvær. Det er ikke alltid aktiviteten kan gjennomføres som planlagt, men vi 

har 5500 aktive i alle aldre”, sa Enstad. 

Ordfører Torgeir Dahl i Molde kommune og Marit Nerås Krogsæter fra Møre og Romsdal 

fylkeskommune ønsket delegatene velkommen og fortalte om regionens stolte historie innen 

vintersport. 

 
Skiforbundet hedret skipersonligheter som har gått bort i tingperioden med ett minutts 
stillhet. 
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Innledningsvis på Skitinget ble følgende hilsning sendt til det Kongelige Norske Slott:  
 

 
 
 
 
Følgende hilsen fra det Kongelige Hoff ble mottatt:  
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1.1 Skipresidentens åpningstale 
 

Skipresident Erik Røste innledet sin tale med å vise til våre to målsettinger i Norges 

Skiforbund: 

1) Vi skal være verdens beste skinasjon 

2) Vi skal være en nasjon bestående av skiutøvere. Skiaktivitet skal være et naturlig valg for 

nordmenn vinterstid. 

Røste omtalte de siste årene som vedvarende sportslig suksess og en gullalder med utrolige 

sportslige prestasjoner i alle grener. Utøvere fra Norges Skiforbund har sikret 105 gull og 

over 250 medaljer i VM og OL/Paralympics. 

Røste gav i sin siste tale som Skipresident i 10 år Skitinget et klart råd for framtiden; han ba 

Skitinget om å «hegne om den norske landslagsmodellen». Den har gitt vedvarende suksess i 

over 30 år. Røste innrømmet at det har vært tøft å stå i det når landslagsmodellen jevnlig er 

blitt utfordret. «Naturlig nok vil selv en imponerende suksessmodell være moden for 

justeringer og tilpasninger. Det er viktig å finne balansen mellom de bestes interesser og 

fellesskapets sine. Den diskusjonen må man tørre å ta, men fellesskapets interesser vil, etter 

min mening, alltid veie tyngst», sa Røste. 

Røste tok videre opp medlemsfrafallet, som han omtalte som «vårt mål om å være en nasjon 

bestående av skiutøvere har fått et alvorlig tilbakeslag». Skipresidenten viste til at man på 

Skitinget i 2021 vedtok en offensiv satsing på bredde- og rekrutteringsarbeidet, blant annet 

gjennom ansettelsen av skiklubbutviklere og økt satsing på anleggsutvikling gjennom 

fagteam. En tydelig stolt skipresident trakk videre fram suksessen med para-VM, som ga 

fornyet kraft til paraidretten. NRK satte en ny standard i produksjonen gjennom 80 timers 

direktesending fra mesterskapet. Videre var Røste innom viktige beslutninger i det 

internasjonale skiforbundet: FIS overtar ansvaret for para alpint, langrenn og snowboard fra 

IPC, hoppkvinnene får fly i Vikersund i mars 2023, FIS ønsker kombinert kvinner inn på OL-

programmet, det blir tre øvelser for kombinertkvinnene under VM på hjemmebane i 

Trondheim i 2025, bedret kjønnsbalanse i lederposisjoner i FIS. I tillegg fortalte Røste om 

hvordan han hadde påvirket FIS Council til å stoppe forslaget om større lønnsforskjeller i 

World Cup hopp mellom menn og kvinner. 

I tillegg til para-VM var Røste også innom de to andre verdensmesterskapene NSF 

arrangerte vinteren 2022, vellykkede arrangementer på Lygna (junior- og U23-VM langrenn) 

og Vikersund (verdensmesterskap i skiflyging). Norge arrangerte rekordmange World Cup-

renn i 2021/22-sesongen. Rennene i mars ble preget av at Russland gikk til invasjon av 

nabolandet Ukraina. Røste fortalte at NSF moralsk aldri var i tvil om hva vi måtte gjøre. 

«Dilemmaet var at vi risikerte et tap på ca. 60 millioner kroner og et forbund som kanskje 

måtte melde oppbud dersom World Cup-statusen ble tatt fra oss». Alle 18 WC-renn ble 

arrangert uten at deltakere fra Russland og Belarus stilte til start. Røste beklaget den 

krevende hopp-saken. «Den saken tok for lang tid og var en stor belastning på hele 

organisasjonen. Det beklager jeg veldig», sa Røste til forsamlingen. 

Røste omtalte de ti årene som skipresident «som et stort privilegium». Han framhevet 

arbeidet med myndighetskontakt, en økonomi som har mer enn doblet seg fra 190 millioner i 

2011 til nærmere 400 millioner kroner i 2022. Skipresidenten trakk bl.a. fram at 

løypemaskiner/prepareringsutstyr er blitt spillemiddelberettiget, miljøvernministerens 
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godkjennelse til å asfaltere innenfor markagrensen i Marikollen og Lillomarka og den 

prinsipielle avklaringen om muligheten for kommunal garanti da Freidig alpint skulle kjøpe 

Vassfjellet alpinanlegg. Arbeidet med å få plastlagt Holmenkollen ble også nevnt. 

Freeski ble spesielt trukket fram som gren i talen. Røste viste til at freeski tok kontakt med 

forbundet i 2012. «De hadde behov for et sted å være. De hadde behov for å utvikle sporten, 

til å få mer plass i anleggene til lek og moro, til å etablere konkurranser. Freeski er i dag vår 

tredje største gren og grenen med klart minst frafall i den viktige årsklassen 12-16 år. 

Røste avsluttet med et viktig budskap. «Vi har over tid sett en utvikling der ledere, 

tillitsvalgte, frivillige og ansatte trakasseres, presses og skjelles ut for standpunktene de har, 

og jobben de gjør. Utviklingen har tiltatt og har nå fått en karakter, dimensjon og utslag som 

er i ferd med å ødelegge selve fundamentet for at vi skal leve opp til mottoet om «mange, 

gode og glade skiløpere». Dette er et farlig virus som muterer og dreper engasjement, 

frivillighet og våre demokratiske prosesser hvis den nå ikke blir fjernet», sa Røste og viste 

fram eksempler for netthets og mobbing i sosiale medier på storskjermen. Han la til at NSFs 

generalsekretær hadde mottatt det som ifølge skipresidenten måtte «karakteriseres som 

trusselbrev». Røste viste videre til at man på ledermøtet i NIF i slutten av mai vedtok en 

resolusjon mot netthets og mobbing. Han foreslo videre at NSF også skulle vedta en 

resolusjon mot netthets og mobbing. Salen svarte med å gi den avtroppende skipresidenten 

stående applaus. 

  

Fredrik Hald – Hordaland skikrets:  

Jeg er opptatt av å skape glade skiløpere. Jeg står her i dag og er rystet, sjokkert og litt lei 

meg. Gjennom et langt og innholdsrikt arbeidsliv, har jeg aldri sett slik oppførsel som jeg har 

registrert i NSF de siste årene. Vi forholder oss ikke til vår demokratiske organisering, egne 

lover, trakasserer personer, forholder oss ikke til sannheten, løper til mediene, bruker ulike 

kanaler for å sverte tillitsvalgte, har en ordbruk som ikke hører hjemme, skaper bråk dersom 

vi ikke får det som vi vil, aksepterer ikke at man må gå videre når man har tapt en sak. Jeg 

vet om mange som teller på knappene for om man orker å bruke tiden sin på NSF. Nå må vi 

rydde huset sammen. 
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1.2 Resolusjon fra Skitinget 
 

Skitinget sluttet seg til følgende Resolusjon fra Norges Skiforbunds ting:  

  

“Norsk skisport har nulltoleranse for netthets og mobbing 

Hets, sjikane og mobbing i sosiale medier er blitt et stort samfunnsproblem. Dessverre 

rammer dette også skiidretten og Skiforbundet. Mange av våre aktive, våre ansatte, og 

våre frivillige som legger ned en innsats for fellesskapet, har fått føle på dette. Netthets og 

mobbing som følge av egne meninger innen sine verv, fører til økt påkjenning og 

belastning for de som rammes. 

Denne type handlinger er et brudd på etiske retningslinjer for skiidretten, jfr. § 2 og 6. 

Brudd på etiske retningslinjer kan sanksjoneres slik idrettens regelverk foreskriver. 

Vi vil ikke ha det sånn. Dette må vi ta tak i, ellers risikerer vi å miste mange nåværende og 

fremtidige ressurspersoner. Vi skal alltid være åpne for synspunkter, kritikk og god 

meningsbryting, men det er stor forskjell på konstruktiv kritikk på den ene siden, og ren 

hets og sjikane på den andre. 

Norges Skiforbund har nulltoleranse for netthets og mobbing. Vi har alle et 

ansvar for å si fra og følge opp når vi blir kjent med slike handlinger. Den som 

blir utsatt, skal ikke stå alene. Når en av oss blir hetset, må vi alle ta ansvar”. 

 

Generell debatt og kommentarer: 

Espen Utaker – Oslo Skikrets: 

Jeg ønsker en handlingsplan utarbeidet av Skistyret. Vi blir aldri kvitt dette, men må ha noen 

verktøy for oss frivillige – slik at vi kan argumentere mot det som blir sagt i sosiale medier og 

ta et oppgjør med det. 

Hege Mortensen – leder Etisk komité: 

Ønsker en presisering i resolusjonen for å understreke at NSF har sanksjonsmuligheter. 

Stine Korsen – hoppkomiteen: 

Hoppkomiteen og NSF hopp stiller seg 100 prosent bak resolusjonen. Vi ønsker ro og se 

framover. 
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1.3 Orienteringer 
 

 
Therese Bentsen, VM snøsport for parautøvere 
Para-VM skulle vært arrangert i 2021, men ble utsatt til 2022 pga. koronapandemien. For 
første gang var det premiepenger i para-mesterskap. Hele 45 nasjoner deltok i mesterskapet 
på Lillehammer og Hafjell.  Spesiell takk til avtroppende skipresident for å ha åpnet så 
mange dører i forbindelse med arrangementet. NRK satte standarden for hvordan para-VM 
bør produseres for TV. Para-VM var et plastsmart arrangement med fokus på bærekraft. 
 
Leif Arne Berget, VM skiflyging 
Skiflygings-VM i Vikersund ga et resultat på 4,2 millioner kroner i pluss. Lenge hadde 
arrangøren måttet planlegge for et mesterskap med strenge koronatiltak, men det ble 
lettelser inn mot mesterskapet. Det var riktignok fortsatt bruk av «rød boble» rundt de 
aktive. 1146 frivillige deltok. Det ble satset mye på å nå unge, frivillige i aldersgruppa 16-26 
år. Miljø og bærekraft sto også sentralt, blant annet redusert matsvinn og kollektivtilbud. For 
øvrig gleder arrangøren i Vikersund seg til at kvinnene skal hoppe skiflyging neste år. 
 
Erik Røste, Narviks VM-søknad 
Skipresident Erik Røste orienterte om Narviks søknad om å få arrangere alpin-VM i 2027. 
Narvik nådde ikke opp i denne omgang, men det var man forberedt på da kun én søker 
gjennom historien har fått alpin-VM på første forsøk. Fra at få, nesten ingen, kjente til 
Narvik internasjonalt, er det ingen i dag som ikke vet hvor Narvik er, hva Narvik står for og 
Narviks søknad. Det er forhåpentligvis bare et spørsmål om når, ikke om Narvik får 
arrangere VM i alpint. 
 
Brit Baldishol, U23 og junior-VM langrenn Lygna 21.-27 februar 
Zakopane skulle arrangert langrennsdelen i junior-VM, men trakk seg. NSF påtok seg derfor 
arrangementet på kort varsel, og først 5. november bestemte FIS at Lygna skulle overta 
mesterskapet. Det er krevende å overta et slikt mesterskap så kort tid i forkant. Det var mye 
usikkerhet rundt koronarestriksjoner. Hele 430 utøvere og 230 ledere fra 39 nasjoner var på 
plass. Under mesterskap gikk Russland til angrep på nabolandet Ukraina. Ukrainske utøvere 
og ledere fikk husly i Norge i flere dager, mens russerne på sin side måtte reise hjem via 
Nord-Norge da alle fly var kansellert. NRK sendte fire dager fra Lygna Skisenter med god 
World Cup-kvalitet. SVT, YLE og Match videreformidlet signalene i Sverige, Finland og 
Russland. 
 
Patrick Jemteborn og Kristin Murer Stemland, VM nordiske grener Trondheim 
2025 
Nytt hoppanlegg er under bygging, det satses på ny teknologi og man ønsker å inspirere barn 
og ungdom slik at alle blir invitert og føler seg inkludert. «Det handler om å lage folkefest og 
framtidens-VM», sa duoen fra Trondheim 2025. Man har delt inn VM-prosjektet i tre faser: 
Veien til VM, selve mesterskapet og arven etter VM. Det er p.t. knappe 1000 dager igjen til 
arrangementet. Man ønsker å bli verdens meste bærekraftige idrettsarrangement. Folk er 
blitt vant til sofaen under koronapandemien, men ønsker å lage en uforglemmelig folkefest. 
Man ønsker flere konkurranser for kombinert kvinner. Hoppbakken blir ventelig åpnet for 
hopping i januar 2023. 
 
Arnfinn Paus, Invitasjon Skitinget 2024 
Etter Skitinget 2022 var avsluttet, ønsket kretsleder i Nordland Skikrets, Arnfinn Paus, 
delegatene velkommen til Bodø og Skitinget i 2024.  
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2. GODKJENNING FREMMØTE REPRESENTANTER  
 

Registrering av fremmøtte representanter ble gjort via møtesystemet Easymeet. 
 

Fornavn Etternavn Representerer Rettighet: 

Erik Røste Skistyret Stemmerett 

Erik Bruun Skistyret Stemmerett 

Marita Hakestad Andresen Skistyret Stemmerett 

Sveinung Karlsen Skistyret Stemmerett 

Eva Tine Riis-Johannessen Skistyret Stemmerett 

Torbjørn Skogstad Skistyret Stemmerett 

Sigrid Snuggerud Skistyret Stemmerett 

Øystein Tamburstuen Skistyret Stemmerett 

Tove Moe Dyrhaug Skistyret Stemmerett 

Ola Evjen Skistyret Stemmerett 

Kristian Brenden Skistyret Stemmerett 

Edgar Fossheim Skistyret Stemmerett 

Pål Angell Bergh Skistyret Stemmerett 

Rolf Bryn Skistyret Stemmerett 

Henning Wiig Agder og Rogaland skikrets Stemmerett 

Unni Håland Austerå Agder og Rogaland skikrets Stemmerett 

Thomas Liland-Vik Agder og Rogaland skikrets Stemmerett 

Kristin Vasvik Agder og Rogaland skikrets Stemmerett 

Martin Andersen Akershus skikrets Stemmerett 

Erlend Munkeby Akershus skikrets Stemmerett 

Anita Holsve Olsen Akershus skikrets Stemmerett 

Kathrine Kahrs Flage Akershus skikrets Stemmerett 

Erik Solberg Akershus skikrets Stemmerett 

Heidi Tjernshaugen Akershus skikrets Stemmerett 

Steinar Berthelsen Buskerud skikrets Stemmerett 

Tom E Borgersen Buskerud skikrets Stemmerett 

Carita Skjønberg Holth Buskerud skikrets Stemmerett 

Sigvat Morken Buskerud skikrets Stemmerett 

Nina Jeanette Tollehaug Buskerud skikrets Stemmerett 

Thomas Darell Finnmark skikrets Stemmerett 

Karin Rasmussen Bakken Finnmark skikrets Stemmerett 

Ole Einar Hætta Finnmark skikrets Stemmerett 

Hege Swan Løvlund Finnmark skikrets Stemmerett 

Jon Busterud Hedmark skikrets Stemmerett 

Halvor Midtsundstad Hedmark skikrets Stemmerett 

Geir Schjølberg Hedmark skikrets Stemmerett 

Mette Thorslund Hedmark skikrets Stemmerett 
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Turid Borthen Hedmark skikrets Stemmerett 

Lene Faraasen Hedmark skikrets Stemmerett 

Camilla Skeie Søreide Hordaland skikrets Stemmerett 

Johan Børsheim Hordaland skikrets Stemmerett 

Siri Titland Martinsen Hordaland skikrets Stemmerett 

fredrik hald Hordaland skikrets Stemmerett 

Helge Gautvik Møre og Romsdal skikrets Stemmerett 

Anne Cathrine Enstad Møre og Romsdal skikrets Stemmerett 

Ingrid-Kristin Helde Kjølseth Møre og Romsdal skikrets Stemmerett 

Ivar Øyen Møre og Romsdal skikrets Stemmerett 

Arnfinn Paus Nordland skikrets Stemmerett 

Siri-Elise Bjørgaas Nordland skikrets Stemmerett 

Anniken Aune Nordland skikrets Stemmerett 

Trond Jøran Pedersen Nordland skikrets Stemmerett 

Fridtjof Rannem Nord-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Mari Ann Landsem Melhus Nord-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Stian Wodahl Nord-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Siv Jørgensen Nord-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Vilde Austad Nord-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Arild Lægran Nord-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Stian Karlsen Oppland skikrets Stemmerett 

Jørn Tore Linberg Oppland skikrets Stemmerett 

Torbjørn Broks Pettersen Oppland skikrets Stemmerett 

Kjetil Dahlen Oppland skikrets Stemmerett 

Trude Emaus Oppland skikrets Stemmerett 

Anne Karen Olsen Oppland skikrets Stemmerett 

Hege Furfjord Oslo skikrets Stemmerett 

Gudbrand Bakke Oslo skikrets Stemmerett 

Ingrid Heggebø Lutnæs Oslo skikrets Stemmerett 

Atle Rolstadaas Oslo skikrets Stemmerett 

Mette Sannes Oslo skikrets Stemmerett 

Espen Utaker Oslo skikrets Stemmerett 

Nils Andberg Skiforeningen Stemmerett 

Jan Grønbech Skiforeningen Stemmerett 

Bodil Kristine Høstmælingen Skiforeningen Stemmerett 

Elisabeth Longva Berger Skiforeningen Stemmerett 

Finn Årdal Sogn og Fjordane skikrins Stemmerett 

Tonje Norheim Tangerud Sogn og Fjordane skikrins Stemmerett 

Jan Inge Årdal Sogn og Fjordane skikrins Stemmerett 

Narve Jostein Langmo Sør-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Håkon Solvik Sør-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Ketil Aagesen Sør-Trøndelag skikrets Stemmerett 
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Torbjørn Mæhlumsveen Sør-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Kari Hovin Kjølle Sør-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Eva Ingebrigtsen Lauglo Sør-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Tina Lihaug Selbæk Sør-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Maj Helen Nymoen Sør-Trøndelag skikrets Stemmerett 

Rune Tøllefsen Troms skikrets Stemmerett 

Hans Petter Bergseth Troms skikrets Stemmerett 

Siri Rydningen Troms skikrets Stemmerett 

Jon Arne Torbergsen Troms skikrets Stemmerett 

Kristin Bergseth Troms skikrets Stemmerett 

Christian Berg Vestfold og Telemark skikrets Stemmerett 

Johnny Mortensen Vestfold og Telemark skikrets Stemmerett 

Hanne Bakke Arvesen Vestfold og Telemark skikrets Stemmerett 

Bjørnar Pettersen Vestfold og Telemark skikrets Stemmerett 

Pia Groven-Robertsen Vestfold og Telemark skikrets Stemmerett 

Tom André Brenna Østfold skikrets Stemmerett 

Tore Sandem Østfold skikrets Stemmerett 

Ingvill Myklebust Østfold skikrets Stemmerett 

Ingvild Bretten Berg Generalsekretær Talerett 

Siri Darell Valgkomiteen Forslagsrett 

Sverre Seeberg Valgkomiteen Forslagsrett 

Arvid Wisløff Kontrollutvalget Forslagsrett 

Ella Gjømle Berg Kontrollutvalget Forslagsrett 

Arne Sandvold Lov- og påtaleutvalget Forslagsrett 

Andreas Messelt Ekker Lov- og påtaleutvalget Forslagsrett 

Ruth Schmid Lov- og påtaleutvalget Forslagsrett 

Toril Skaflestad Lov- og påtaleutvalget Forslagsrett 

Hege Mortensen Etisk komite Forslagsrett 

Per Ståle Grode Grenkomite forbund/TK Forslagsrett 

Stine Korsen Grenkomite forbund/HK Forslagsrett 

Bjarne Ringstad Grenkomite forbund/TK Forslagsrett 

Kristin Sæterøy Grenkomite forbund/FK Forslagsrett 

     

 

 
Antall stemmeberettigede: 97 

 
  
Vedtak: 

• De fremmøtte representantene ble godkjent 
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3. GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 
 
Følgende forretningsorden var foreslått for Skitinget: 

 
a) Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er) 

 
b) Ingen representanter gis anledning til ordet mer enn 2 ganger i samme sak. Med 

unntak av innledningsforedraget, og for den hvis forslag står i saklisten, settes 
taletiden til 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang. Representanter som 
forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid. 

 
 Dirigenten(e) kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 
 

c) Alle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene må leveres 
skriftlig via møtesystemet Easymeet, og det skal fremkomme hvem som er 
forslagsstiller. Forslag må fremmes før strek er satt. 

 
 Andre forslag som ikke er ført opp på saklisten, kan behandles hvis 2/3 av 
representantene stemmer for det ved godkjenning av sakslisten. (NSFs lov § 18 (6)) 

 
d) Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer og med de unntak 

loven fastsetter. 
 
Stemmegivning gjennomføres ved bruk av møtesystemet Easymeet med mindre 
tinget anser formell stemmegivning unødvendig. 

 
e) Forslag og vedtak føres inn i tingprotokollen med antall avgitte stemmer for og imot. 

 
f) Tingprotokollen godkjennes ved to tingrepresentanter, valgt av Tinget til å 

underskrive protokollen. 
 
 

Kommentar og generell debatt: 

Steinar Berthelsen (Kretsleder Buskerud Skikrets) ønsket mulighet for replikk til taler. 

Forslaget falt med 30 mot 67 stemmer. 

Vedtak: 

• Saksliste og forretningsorden ble godkjent.  
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4. VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REDAKSJONSKOMITÉ, 
REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE TINGPROTOKOLLEN 

 
Forslag 
 
2 dirigenter:     Kjartan Berland og Sigmund Vister 
 
2 sekretærer:    Lene Simensen og  

 Steinar Bjerkmann 
 
3 medlemmer til redaksjonskomite:  Erik Bruun (leder), Sigrid Snuggerud, 

Thomas Darell og Anne Cathrine Enstad 
Som sekretær Øistein Lunde 

 
2 repr. til å underskrive tingprotokoll: Mette Thorslund og Arnfinn Paus 
 
 

 
Kommentar og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet til saken. 

 

Vedtak: 

• Forslag til dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og representanter 
til å underskrive protokollen ble godkjent 

 

 

5. NORGES SKIFORBUNDS BERETNINGER  

5.1 Årsberetninger 2021-2022 
 

Beretningen for perioden 2021-2022 foreligger i eget vedlegg (vedlegg 1). 

Skistyret fremmer årsberetningene til behandling på Skitinget med følgende forslag til 
vedtak: 

 

 
 
Eventuelle feil/skrivefeil i beretningene sendes til skitinget@skiforbundet.no. 
Grenkomiteenes beretninger er behandlet og godkjent i de ulike fagmøtene. 
 
  

mailto:skitinget@skiforbundet.no
mailto:skitinget@skiforbundet.no
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Kommentar og generell debatt: 

 

Sigvat Morken – Buskerud skikrets: 

Jeg etterlyser tall på medlemsfrafall da det er blanke sider i Årsberetningen. 

Ivar Øyen – Møre og Romsdal skikrets: 

Jeg ber NSF om å følge opp at spillemiddelordningen hensyntar prisvekst i en tid der prisene 

stiger kraftig. 

Ingvild Bretten Berg – generalsekretær: 

Medlemstallene blir offentliggjort fra Idrettsforbundets side ca 15. juni og de endelige tallene 

tas inn i beretningen som legges ut på Skiforbundets web og sendes ut til kretsene. 

 
Vedtak: 

• Årsberetningen for 2021-22 godkjennes. 

 

5.2 Rapport fra etisk komite 
 

På Skitinget i 2018 ble det besluttet å nedsette en etisk komite for skiidretten. Komiteen ble 

for første gang oppnevnt av Skitinget i 2021, og har hatt sitt første virkeår.  

Leder for etisk komite, Hege Mortensen, rapportere fra komiteens arbeid;  

Skiforbundets første etiske komite ble valgt på det digitale skitinget i 2021. Vi har fått ett års 

erfaring. Vårt mandat: Å gi rådgivende uttalelser om etiske problemstiller som er relevant for 

Skiforbundet, innledet leder Hege Mortensen. 

Mortensen omtalte året som spennende, utfordrende og krevende. «Vi har ikke fått mange 

forespørsler om råd, men vi har vært mottaksapparat for varslene i Skiforbundet. Det er 

ingen begrensninger for hvem som kan varsle. Det er det mange og gode grunner til. 

Skiforbundet som organisasjon er tjent med å vite om uønskede forhold, uavhengig om den 

som oppdager det er medlem eller ikke. 

Temaer behandlet siden juni 2021: Likestilling, habilitetsvurderinger, spiseforstyrrelser, 

evalueringsutvalgets rapport, «hoppsaken», utestenging av russiske og belarusiske utøvere 

og varslingssystemet. 

Spesielt trakk Mortensen fram «hoppsaken» og problemstillingen som oppsto etter at 

Russland angrep Ukraina.  

For «hoppsaken» var etisk komité opptatt av at saken skulle evalueres og at man tok lærdom 

av det som skjedde. Samtidig bemerket Mortensen at varslingssystemet ikke må misbrukes. 

Når det gjaldt Russlands angrep på Ukraina, viste komiteen til at de hadde oppfordret 

skistyret til å fatte et boikottvedtak av russiske utøvere dersom FIS ikke selv gjorde det. Etisk 
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komité var i kontakt med Amnesty, bl.a. siden det er kjent at Russland bruker idretten for å 

påvirke omgivelsene. 

 

Kommentar og generell debatt:  

 

Ingrid Heggebø Lutnæs - Oslo Skikrets:  

Oslo skikrets viser til komiteens rapport om at mandatet er vidt formulert. Komiteen er 

bekymret for at den vide formuleringen i mandatet øker faren for misbruk av 

varslingssystemet med det merarbeidet og merbelastningen det påfører ansatte og 

tillitsvalgte.  

Oslo skikrets oppfordret skistyret til å vurdere mandatet til etisk komite foran neste skiting. 

 
Vedtak: 

• Beretningen fra etisk komite tas til orientering.  

 

6.   NORGES SKIFORBUNDS REGNSKAP, REVISJONSBERETNING OG 
KONTROLLUTVALGETS RAPPORT 

 

6.1 Regnskap 2021 
 

Årsregnskapene for 2021 er framlagt i Norges Skiforbunds beretninger for 2021 (vedlegg 1). 
 
Skistyret fremmet årsregnskapet og den økonomiske årsberetningen for 2021 til behandling 
på Skitinget med følgende forslag til vedtak: 
 

 
 
Generalsekretær Ingvild Bretten Berg gikk gjennom regnskapet for 2021. Årsresultatet ble 

minus 5,3 mill. kroner, 5 mill. bedre enn budsjett for året. Egenkapitalen er nær uendret 

siden 2019, tross to år med koronapandemi. NSF hadde et inntektstap på 80 millioner 

kroner i 2020 og 2021, men kun 6,2 mNOK ble kompensert gjennom offentlige 

støtteordninger. Berg fortalte om den nye TV-avtalen, som sikrer NSF betydelig økte 

inntekter i rettighetsperioden. 

I 2021 kom 61 prosent av inntektene fra sponsorinntekter, mens TV-avtalen sto for 11 

prosent mot normalt rundt 30. Totalt er 90 prosent av forbundets inntekter knyttet til 
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kommersielle inntekter. 2022 vil vise en stor økning i arrangementsinntekter etter to år med 

kraftig fall som følge av koronaavlysninger.  

 TV-avtalen gir et større handlingsrom framover, men man er fortsatt svært sårbare for 

avlysninger og man må ha en bevissthet rundt den løpende risikoen.  

Berg understreket at forbundet må investere målrettet for å sikre framtidig rekruttering og 

utvikle framtidige inntektsstrømmer. Det ble i 2021 brukt en samlet sum på 53,5 millioner 

kroner til utviklings- og breddearbeid på tvers i hele organisasjonen. Offentlige tilskudd 

dekker 38 prosent av finanseringen for breddeaktiviteten, resten dekkes av 

arrangementsinntekter og andel sponsorinntekter grenene benytter. 

 
Nøkkeltall i framlagt regnskap: 
 
Driftsresultat 

• 2021: -5,3 millioner kroner 
 
Egenkapital 

• 2021: 61,8 millioner kroner 
 
 
Kommentar og generell debatt: 
Ingen ønsket ordet til saken.  
 
Vedtak: 

• Årsregnskapene og økonomisk årsberetning for 2021 godkjennes 
 

 

6.2 Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets rapport 
 
Revisjonsberetningen for 2021 var framlagt i Norges Skiforbunds beretning for 2021 
(vedlegg 1).  
 
Kontrollutvalgets rapport for 2021 var framlagt i vedlegg 3.  

 
Skistyret fremlegger revisjonsberetninger og kontrollutvalgets rapport for Skitinget med 
følgende forslag til vedtak:   
 

U 

 

Leder Arvid Wisløff gikk gjennom kontrollutvalgets rapport. 

 
Kontrollutvalget har hatt 10 møter fra august 2021 til mai 2022. Utvalget har i tillegg til 
mandatet gitt gjennom NSFs lov vært spesielt opptatt av følgende gjennom perioden:  
Økonomistyringen gjennom kostnadskontroll, inntektsfordeling, budsjettarbeid og 
risikostyring. Videre har kontrollutvalget også fått seg forelagt og har vurdert både 
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oppfølgingen av pandemiutfordringen og «hoppsaken», og i hvilken grad disse sakene har 
hatt betydning for forbundets forbundets økonomi på kort og lang sikt. 
 
Kontrollutvalget har i perioden sendt to brev til skistyret: Ett i september 2021 vedrørende 
håndtering av «hoppsaken», og et i april vedrørende den økonomiske situasjonen i hopp 
(april 2022). 
 
Kontrollutvalget rapporterte til Skitinget at det mener at Skistyret og administrasjonen i 
Skiforbundet gjennom de siste årene har fått på plass en god struktur og et godt rammeverk 
innenfor økonomiområdet som gir grunnlag for en helhetlig økonomistyring og grunnlag for 
gode og tidsriktige prioriteringer. Skistyret har videreført søkelys på risikovurderinger, noe 
kontrollutvalget er tilfredse med. Utvalget påpekte at det også blir viktig i det videre i 
oppfølgingen av «post covid». Kontrollutvalget rapporterte videre at det har sett på fordeling 
av post 3 midler, og oppfordret Skistyret til å være transparente om fordelingsmekanismen i 
post 3 ordningen.  
 

Kommentar og generell debatt: 

 
Erik Røste – skipresident: 

Jeg vil understreke det generalsekretæren sa om de to årene vi har lagt bak oss. Det var vært 

veldig krevende, men vi har klart å tilpasse aktiviteten til midlene vi har hatt. Takk til alle 

som har vært med på det som ble omtalt som en «stor dugnad». Jeg vil takke 

generalsekretæren og hennes stab for det grunnlaget hun og administrasjonen har lagt fram, 

som har gitt oss i Skistyret et godt beslutningsgrunnlag. Husk at vi i mars 2020 hadde en 

meget krevende likviditetssituasjon. 

 
Vedtak: 

• Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets rapporter tas til 
orientering. 

 

7.   REVISOR OG REVISORS HONORAR  
 
Skistyret fremmer for Skitinget forslag om engasjement av revisor, og ber om fullmakt til å 
fastsette revisors honorar. Skistyret fremmer saken med følgende forslag til vedtak:  
 

 
 

 
Kommentar og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet til saken. 
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Vedtak:  

• Skitinget engasjerer Deloitte som Norges Skiforbunds revisor for 

perioden 2022-2024 

• Skistyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar 

 

8.    FORSLAG FRA SKISTYRET 
 

8.1 Organisasjonsutvalgets rapport, orientering 
 
Skistyret legger fram for Skitinget en orientering om oppfølgingen av organisasjonsutvalgets 
rapport med følgende innstilling til vedtak: 
 

 
 
Skitinget i 2018 besluttet å nedsette et organisasjonsutvalg, med tilhørende føringer for mål 
for arbeidet, utvalgets mandat, og sammensetning av utvalget. Skistyret fulgte opp saken i 
sitt styremøte i september 2018, og nedsatte utvalget med Alf Hildrum som leder.  
 
Organisasjonsutvalget iverksatte umiddelbart sitt arbeid, og leverte sin innstilling i mars 
2020. Organisasjonsutvalget fremmet 5 anbefalinger i sin rapport, hvorav det var 
enstemmighet i utvalget om punkt 1, 2, 4 og 5: 
 

1. Kretsene skal styrkes som bindeleddet mellom klubb og forbund for å sikre økt    
rekruttering 

2. Grenkomiteen har ansvaret og myndighet i den enkelte gren, innenfor rammer som 
er trukket opp av lovbestemmelser og styrevedtak 

3. Skistyret reduseres fra 14 til 9 personer 
4. Generalsekretær (GS) er daglig leder for hele Skiforbundets administrasjon, og står 

ansvarlig overfor Skistyret i kraft av å være den høyest rangerte tilsatte 
5. Finansieringsprinsippene skal forenkles for å stimulere til tillit og vekst, for å bidra 

til økt aktivitet i både topp og bredde 
 
  
Skistyrets rapport om gjennomføring av anbefalingene som ikke trenger 
behandling av Skitinget, anbefaling 1, 2, 4 og 5  
 
4 av de 5 anbefalingene fra organisasjonsutvalget medførte ikke krav om Skitingets 
behandling av forslagene. Organisasjonsutvalget skrev i sin rapport at de anbefalte Skitinget 
følgende: 
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«Skitinget anmoder styret og eventuelle andre organ om å ta organisasjonsutvalgets   
anbefalinger til etterretning og sørge for at disse blir satt ut i livet på hensiktsmessige 
måter»  

 
Da Skitinget våren 2020 ble utsatt grunnet pandemien, behandlet skistyret denne 
anmodningen i sitt styremøte i juni 2020, og besluttet oppfølging av punkt 1, 2, 4 og 5 uten 
ugrunnet opphold.  
 
Skistyrets behandling av anbefalingen nr. 3, om Skistyrets sammensetning: 
 
I utvalgets anbefaling nr. 3 heter det følgende: 
 
  3. Skistyret reduseres fra 14 til 9 personer 
 
Skistyret behandlet anbefalingen i sitt styremøte i mai 2022. Skistyret anbefaler at Skitinget 
ikke tar anbefalingen fra organisasjonsutvalget til følge, og begrunner dette i det følgende;  
Da organisasjonsutvalget fremmet sine anbefalinger, så verden annerledes ut enn hva den 
gjør i dag. Siden fremlegget av rapporten har Norges Skiforbund gjennomgått kanskje en av 
de mest utfordrende periodene i forbundets historie, gjennom koronapandemien som 
stengte Norge 12. mars 2020, og med det stans i all aktivitet i Norges Skiforbund. Sittende 
Skistyre tok raske og nødvendige grep rett etter pandemien, for å sikre Norges Skiforbunds 
videre eksistens og drift som følge av et akutt inntektsbortfall. Alle deler av Skiforbundet 
bidro til dugnaden for å redusere kostnadene og aktiviteten, slik at forbundets egenkapital 
var sikret på en måte som berget både arbeidsplasser og videre aktivitet i alle ledd. 
Organisasjonen viste at i en reell krisesituasjon, fungerer dagens styremodell. Ved at 
grenkomitelederne var med på beslutningene Skistyret fattet, fikk organisasjonen rask 
tilslutning til de krevende innstramningene som måtte gjøres.  
 
Pandemien medførte at organisasjonen måtte løse mange utfordringer som ikke knytter seg 
til den daglige driften i forbundet, både økonomiske utfordringer og stor grad av 
risikostyring. Det er etter Skistyrets syn nå behov for å skape ro og forutsigbarhet i 
Skiforbundet fremover, slik at både tillitsvalgte og ansatte kan bruke tiden sin på 
aktivitetsfremmende arbeid. En ny debatt om styrets sammensetning vil etter Skistyrets syn 
kunne skape unødig uro i organisasjonen, på et tidspunkt hvor vi må samle krefter og jobbe i 
fellesskap fremover. 
 
Skistyret anbefaler at forslaget fra Organisasjonsutvalget om å redusere størrelsen på 
Skistyret ikke imøtekommes. 
 
 
Redegjørelser: 
 
Skipresident Erik Røste innledet med å fortelle om Organisasjonsutvalget og at det 
hadde blitt en lang prosess som følge av koronapandemien. Utvalget ble oppnevnt av 
Skistyret i september 2018 med Alf Hildrum som leder. Utvalget leverte sin rapport til 
Skistyret 9. mars 2020. De kom med fem konkrete anbefalinger, men Norge stengte tre 
dager etterpå pga. pandemien. Utvalgsrapporten skulle vært behandlet på Skitinget i 2020, 
men det ble avlyst. I samråd med kretsene ble det bestemt at utvalgsrapporten ikke skulle 
behandles under det digitale skitinget i 2021 med fortsatt pandemi. Fire av fem anbefalinger 
trengte ikke vedtak på skitinget, mens det siste (ev. reduksjon av Skistyret fra 14 til 9 
personer) forslaget krevde vedtak på tinget. 
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Pål Angell Bergh fra Skistyret redegjorde for anbefaling 1 (kretsene skal styrkes 
som bindeleddet mellom klubb og forbund for å sikre økt rekruttering): 

Vi fikk navnet «Kretsutvalget». Det ble bredt sammensatt. Mandatet var å styrke krets som 
bindeledd mellom klubb og forbund. Vi gjorde en kartlegging og møtte blant annet Oppland 
skikrets som hadde begynt med skiklubbutvikler. Det har vært stor utvikling. Det er 
opprettet fagteam innenfor arrangement og anlegg samt at man har opprettet en sentral 
rådgiver for krets og klubb. Nesten alle kretsene har ansatt skiklubbutviklere, som vi håper 
blir en stor suksess. 

Erik Bruun fra Skistyret redegjorde for anbefaling 2 og 4 (Grenkomiteen har 

ansvaret og myndighet i den enkelte gren, innenfor rammer som er trukket opp av 

lovbestemmelser og styrevedtak/Generalsekretær (GS) er daglig leder for hele Skiforbundets 

administrasjon, og står ansvarlig overfor Skistyret i kraft av å være den høyest rangerte 

tilsatte): 

Det understrekes viktigheten av at forholdet mellom rollen som generalsekretær og 

grenkomiteen er klarlagt. Det må følge det ansvaret generalsekretæren og komiteene har i 

henhold til NSFs lov. Anbefalingene fra utvalget er nå innarbeidet i styringsdokumentene 

«stillingsbeskrivelsen for generalsekretæren» og vedtatt «instruks for komiteene». Vi har 

også sett på delegasjonsreglementet for å skape tydelighet rundt ansvar. Generalsekretæren 

er presisert som «foresatt for alle i skiforbundet». Grenkomiteenes ansvar er også presisert 

og tydelige saksbehandlingsregler vedtatt. 

Sveinung Karlsen fra Skistyret gikk gjennom anbefaling 5 

(Finansieringsprinsippene skal forenkles for å stimulere til tillit og vekst, for å bidra til økt 

aktivitet i både topp og bredde): 

På dette området ble noen tiltak innført raskt, andre tiltak kommer litt mer langsiktig. Det er 

blitt vedtatt en omfordeling på 11 millioner kroner til grenene. Vi har utarbeidet en 

rettferdighetsmodell der de små grenene får sin del av en grunnpott, mens resten fordeles ut 

fra andelen grenen selv genererer av arrangementsoverskuddet. 

Erik Røste tok ordet rundt anbefalingen om å kutte antall medlemmer i skistyret fra 14 til 9 

medlemmer. Skipresidenten var tydelig på at Skistyret ikke støttet forslaget. «Vi har vært 

gjennom en av de største krisene i skiforbundets historie med pandemi og store økonomiske 

tap. I denne krisen så vi at alle måtte bidra. Skistyret viste seg handlekraftig og tok grep. Vi 

må skape ro og forutsigbarhet, og bruke tid på aktivitetsfremmende arbeid», påpekte han. 

 
Kommentarer og generell debatt: 
 
Tom E. Borgersen - Buskerud skikrets: 

Undrer meg over hvor mye diskusjon det blir når man er 14 styremedlemmer. Klarer ikke se 

at en krisesituasjon gjør at man skal fortsette med hele 14 medlemmer i skistyret. Ønsker 

mer åpenhet og tydelighet rundt rollene i styret og grenkomiteene, og at man blir bedre på 

rekruttering og får flere ungdommer og mer kompetanse inn. 

Trond Jøran Pedersen - Nordland skikrets: 

Undrer meg over vedtaket som var gjort vedrørende tilsettelse av sportslig leder i de 

respektive grenene. Jeg forstår ikke det med at generalsekretæren har personalansvar i gren. 



  Norges Skiforbund 
Protokoll Skitinget 

11.-12. juni 2022 
 

 
 

21 
 

Jeg tror det er grunnlaget for det røret som har vært. For min del er det klart at komiteene 

må ansette sportssjef. Komiteene må kunne ansette og avsette. 

Pål Angell Bergh - Skistyret: 

Jeg tar på meg min hatt som kretsleder og viser til at organiseringen ble diskutert utførlig 

diskutert i 2017. Bakgrunnen var det store underskuddet i enkelte grener. Vi så på 

delegasjonsreglementet og balansen mellom ansvar og myndighet. Vi fant ut at dersom vi 

som forbund skulle få den balansen vi trengte, så måtte grenlederne ut av skistyret. Det ble 

laget en rapport som jeg presenterte for skistyret, men den ble slaktet. Senere har 

Skiforbundet gjort mye riktig, spesielt med økonomiavdelingen og fått god kontroll. Det er 

god dialog med grenene. Jeg personlig har snudd. 

Johan Børsheim - Kretsleder Hordaland skikrets: 

Jeg vil påpeke at «er det underskudd, skal det dekkes inn uansett om komitelederne sitter i 

skistyret eller ikke». Det er komiteene som driver idretten. Jeg tror det er fornuftig med et 

stort skistyre og vi går for skistyrets innstilling. Det kan ikke være ubegrenset antall grener i 

skistyret dersom det framover blir stadig flere grener i skiforbundet. 

Erik Bruun - Skistyret: 

Jeg ønsker å svare Pedersen kort.  Generalsekretæren er øverste ansvarlig foresatte i NSF. 

Havner du i juridiske ubehageligheter, f.eks. i retten, er det generalsekretæren som etter 

loven har det ansvaret. Det peker også Hildrum-utvalget på. Du har en situasjon der noen 

ansetter, men utfordringen går til generalsekretæren. Ansettelse skal gjøres i samråd mellom 

komité og generalsekretær. 

Edgar Fossheim - Skistyret: 

Det er klare meningsutvekslinger i skistyret, men i et kollegium med 14 stykker er det viktig 

at vi samles om konklusjonene. Organisasjonsutvalgets innstiling om å redusere styret, har 

jeg personlig vært veldig imot. Det er grenkomiteene som har et betydelig ansvar for den 

sportslige aktiviteten, det er i grenene den aktive idretten foregår. Vi bringer inn 155 

millioner kroner i sponsoravtaler utelukkende i grenene. TV sørger for over 100 millioner. 

Da skulle det bare mangle at de som driver med dette deltar i diskusjonene i skistyret.  

 

Etter debatten ble det gjennomført en avstemming over forslaget til vedtak: 

95 stemte for at Skitinget slutter seg til skistyrets forslag om å opprettholde dagens modell 

for sammensetning av skistyret. 2 stemte imot. 

 
Vedtak: 
 

• Skitinget tar redegjørelsen om organisasjonsutvalgets rapport til 

orientering 

• Skitinget slutter seg til skistyrets forslag om å opprettholde dagens 

modell for sammensetning av skistyret 
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8.2 NSFs egenkapital 

 
Skistyret fremla saken for Skitinget med følgende innstilling til vedtak: 
 

 
 
 
 
Styrets forslag ble motivert av styremedlem Sveinung Karlsen: 
 
Pandemien har vist hvor viktig det var å ha en egenkapitalreserve. Det var riktig med 
drastiske tiltak. Tingvedtaket fra 2010 definerer minimum egenkapital på 50-55 millioner 
kroner. Per 2021 har vi egenkapital på 62 mNOK. Vi må kunne håndtere svingninger og 
foreslår egenkapital på mellom 55 og 65 mNOK. 
 
Kommentarer og generell debatt: 
Ingen ønsket ordet til saken 
 
 
Vedtak: 
 

• Norges Skiforbund sin egenkapital skal sikre tilstrekkelig likviditet, god 

soliditet og mulighet for å håndtere løpende risiko.  

• Skitinget legger til grunn at løpende egenkapital i Norges Skiforbund 

bør være mellom 55 og 65 mNOK 

 

9.    SKIGLEDE FOR ALLE – STRATEGIDOKUMENT  
 

Nytt strategidokument for perioden 2021-24, «Skiglede for alle», ble vedtatt på Skitinget i 

2021. Etter en tingperiode bare på ett år, ser ikke Skistyret grunnlag for å fremme forslag om 

endringer i dokumentet. 

Kommentarer og generell debatt: 
Ingen ønsket ordet til saken 
 

Vedtak: 

• Skiglede for alle, strategidokument for Norges Skiforbund for perioden 

2021-2024, enstemmig vedtatt 
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10.   BUDSJETT 2022-2026 
 

Rapport om NSFs økonomiske situasjon i 2022 med regnskapsrapport pr. 30.04.2022 og 

revidert budsjett for 2022 samt langtidsbudsjett ble lagt fram for Skitinget. 

Skistyret fremmer langtidsbudsjett for perioden 2022-2026 for Skitinget med følgende 
forslag til vedtak: 
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Langtidsbudsjettet 2022-2026  
 
Skistyret foreslår følgende langtidsbudsjett frem til 2026: 
 

 
 
 
Generalsekretær Ingvild Bretten Berg gikk gjennom forslaget til budsjett. 
 
Innledningsvis ble det foretatt en gjennomgang av økonomisk status og budsjett for 2022-
2026.  
 
Berg ga videre informasjon om investeringer og prioriteringer som er besluttet av skistyret 
inneværende år. Videre ble det redegjort for Skiforbundets økonomiske økosystem (bredde 
og utvikling, toppidrett og arrangement) og finansieringsmodell. For 2022 er det budsjettert 
med et tilnærmet nullresultat (-0,4 mNOK). Det er investert 7 millioner kroner til 
fellesprosjekter (merkevareutvikling, anlegg, skiklubbutviklere og utvikling av 
arrangementsporteføljen). Det overføres i tillegg 11 millioner kroner til aktivitet i grenene 
som følge av økt arrangementsoverskudd.  
 
Berg forklarte at skiforbundets økonomiske økosystem bygges ut fra at bredde og utvikling, 
toppidrett og arrangement er gjensidig avhengig av hverandre Arrangementene skaper 
overskudd, som igjen gir rom for prioriteringer, og som igjen gir sportslige resultater som 
skaper interesse i befolkningen. Dette genererer på sin side igjen interesse blant mediene og 
sponsorene, som gir grunnlag for arrangementer med overskudd.  Det ble videre redegjort 
for «verdiskapningsmodellen» der deler av arrangementsoverskuddet deles 40 prosent 
solidarisk og likt mellom seks grener, mens de resterende 60 prosent fordeles gjennom 
overføringer til grenene som har skapt verdiene gjennom arrangement. 

Økte TV-inntekter for perioden 2022-2026 gir rom for økt satsing innen ulike områder. 
Samtidig må organisasjonen være oppmerksom på risiko knyttet til avvikling av 
arrangementer, samt økning av kostnader gjennom inflasjon, fellesprosjekter og 
lønnsøkning. Langtidsbudsjettet for perioden har tatt høyde både for inflasjon, 
kostnadsutvikling og risiko.  

Avslutningsvis gikk generalsekretæren gjennom forslaget for kompensasjon for tillitsverv i 
skistyret. Skistyret innstiller overfor Skitinget om å følge tidligere års kompensasjonsordning 
for Skipresident og visepresident, basert på retningslinjene fra Kompensasjonsutvalget 
nedsatt av Idrettstinget.  
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Kommentar og generell debatt: 

 
Kjetil Dahlen - kretsleder Oppland skikrets: 
Oppland trekker sitt forslag og viser til sak 12.2. Oppland skikrets ønsker et tillegg i 
budsjettet som gir alle kretser, på like vilkår, rammer for å ha tilsatt Skiklubbutvikler. Samt 
at denne gis midler til å skape aktivitet. 

Sigvat Morken – Buskerud skikrets: 
Ber tinget om muligheten til å fordøye vedtak i sak 12.1. Viser til at det var et spørsmål til 
hvilket signal man skal gi skistyret og Ski-Norge rundt skiklubbutviklere. Det er bare 3 
millioner kroner som blir lagt i den sentrale potten for skiklubbutviklere. Vi er mange som 
ønsker å prioritere flere midler. 

Espen Utaker - Oslo skikrets: 
Viser til honorar for vervet som skipresident. Oslo skikrets forslag vil ikke gjelde før neste 
skitingsperiode, men det er symboleffekt rundt høy lønn. For å redusere lønnen, foreslår 
Oslo å øke bostøtten. Skipresidentvervet er lønnet over stortingslønn, men det må hensyntas 
at dette er et krevende verv. Forslaget vårt må bearbeides ytterligere- 

Tom E. Borgersen – Buskerud skikrets: 
Det er forskjell på å være skipresident 100 prosent og være lønnet 100 prosent for vervet. 
Oppfordrer skitinget til å bestemme arbeidsfordelingen, og med 14 stykker i styret bør man 
kunne delegere mer ansvar, spesielt til grenene. Ønsker å se mulighetene for frikjøp av 
grenlederne som har store oppgaver og ansvar. 

Øystein Tamburstuen - Skistyret: 
Skistyret har vært i kontakt med kretsene og tydeliggjort de økonomiske rammene for 
skiklubbutvikler-prosjektet. Skistyret har fått et klart mandat rundt skiklubbutviklere, 
organisering og økonomi. Det er et spørsmål om hvor tydelig føring et skiting skal gjøre på 
detaljnivå. 

Arnfinn Paus - kretsleder Nordland skikrets: 
Jeg ber tinget tenke seg godt om rundt honorar av skipresident med tanke på at vi for første 
gang får en kvinnelig president. Da bør man se på symboleffekten av å senke lønnen. Denne 
diskusjonen kan derfor vente. 

Utaker: 
Oslo skikrets ønsker å fremme et endret forslag rundt presidenthonorar: «Honorar til 
Skipresident skal følge lønnen til stortingspolitikere. Boligstøtte økes fra 100.000 kroner til 
200.000 kroner dersom skipresidenten må leie bosted i Oslo for å utføre rollen sin på en 
tilfredsstillende måte. Vedtaket gjøres gjeldende fra og med valg av president i 2024». 
 
Morken:  
Buskerud skikrets ønsker å endre vårt forslag om finansieringen av skiklubbutviklere. 
Forslaget er endret fra «NSF tar 100 prosent økonomisk og administrativt ansvar for 12 
skiklubbutviklerstillinger. Dette finansieres ved omprioritering av Post3-midler eller andre 
omprioriteringer i utviklingsarbeidet. Prosjektet skal evalueres innen Skitinget 2024» til 
«NSF skal ha 100 prosent økonomisk og administrativt ansvar for 12 
skiklubbutviklerstillinger». 
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Utaker: 
Oslo Skikrets sitt forslag ble skrevet i februar og uten at man visste hvem som ville bli 
presidentkandidater. Intensjonen står fast, men vi trekker forslaget rundt honorar.  
 
Tingdirigentene ba deretter om at budsjett og honorar ble votert over i sin 
helhet: 

• Først ble forslaget fra Buskerud skikrets votert over: Det falt med 30 mot 66 
stemmer. 

• Deretter voterte tinget over skistyrets forslag til vedtak, hele budsjettet samt styrets 
forslag til honorar. 96 stemte for, 1 stemte ikke. 

 

Avsluttende kommentarer: 

Tamburstuen: 
Vi vil understreke at intensjonen i forslaget fra Buskerud skikrets var bra, men at man må 
vurdere skiklubbutvikler-satsingen underveis og sett opp mot andre prioriterte 
satsningsområder.  

Røste: 
Det har vært to veldig gode dager der forsamlingen har diskutert bredde- og 
rekrutteringsarbeid. Det er en samlet skiorganisasjon som står sammen. Dette er noe vi alle 
har ansvaret for. Det kom et godt, omforent forslag lørdag. Jeg oppfordrer tinget til å ha tillit 
til det nye skistyret. Jeg støtter at man ikke skal binde opp det nye skistyret i detaljerte 
vedtak, men at styret tar med seg de klare signalene fra tinget. 

Etter den generelle debatten ble skistyrets forslag til vedtak tatt opp for votering. Skitinget 
sluttet seg enstemmig til vedtaket.  

 

Vedtak: 

• Langtidsbudsjettet for 2021-2026 godkjennes 

 

Skitinget fastsetter følgende kompensasjon for tillitsverv i Skistyret: 
 
Skipresident 
Honorar basert på 100% stilling baseres på følgende prinsipper: 
- Årlig honorar tilsvarende 14G – årlig justering 
- Firmabilordning i henhold til gjeldende regelverk 
- Årlig bostøtte: kr. 100 000. Bostøtten forutsetter at han/hun har 

folkeregistrert adresse i en kommune som vanskeliggjør daglig pendling 
mellom folkeregistrert bosted og en regelmessig tilstedeværelse i Oslo, og 
som naturlig må løses gjennom et leie- og/eller eieforhold av sekundær 
boenhet for en slik regelmessig tilstedeværelse i Oslo for utførelse av 
presidentvervet. 

- Pensjonsutgifter: Skipresidenten skal ikke tape pensjonsopptjening i 
henhold til opprinnelig ordinært arbeid på presidentvervet i NSF med 
utgangspunkt i det tidspunkt han/hun ble valgt til skipresident. Det som 
legges til grunn er eventuell kompensasjon mellom kollektiv 
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pensjonsavtale med hovedarbeidsgiver og Norges Skiforbunds 
pensjonsavtale på valgtidspunktet for presidentvervet.  

- Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF for 
øvrig 

- -Telefon, bredbånd og aviser etter NSF standard - Etterlønn settes til 3 
måneder ved frivillig fratreden og 6 måneder ved ufrivillig fratreden 

 
 Visepresident  
- Årlig honorar tilsvarende 15% av 14G med årlig justering 
- Visepresident i Norges Skiforbund skal kunne dekke sitt verv uavhengig av 

bosted 
- Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF for 

øvrig  
 
Styremedlemmer 
- Årlig honorar settes til 0,5G med årlig justering 
- Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF for 

øvrig 
 

11.   FASTSETTELSE AV AVGIFTER 
 
Skistyret fremmer forslag til Skitinget om at gjeldende avgifter beholdes uendret. Skistyrets 
forslag til vedtak er:  
 

 
 
 
Kommentarer og generell debatt: 
Ingen ønsket ordet til saken. 
 
 
Vedtak: 

• Deltakeravgiften til skikretsene fastsettes til:  
* Ordinære renn kr 25  
* Turrenn, trim og familieklasser kr 25 
* Turrenn, tur og bedriftsklasser kr 35  
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12.   INNKOMNE FORSLAG  
 

12.1 Fra Oppland Skikrets vedr. bredde- og rekruttering 
 

Oppland Skikrets har fremmet følgende forslag for Skitinget: 

• Forslag til lovendring som overfører eneansvaret for bredde-, rekruttering- og 
utviklingsarbeid fra gren til en mer sentralisert funksjon på tvers av grener i 
samarbeid med gren.  

• Opprette en bredde- og rekrutteringsavdeling, med forslag til hvordan den kan driftes 
og finansieres  
 

 

Lovendring  

Oppland skikrets fremmer forslag til lovendring for tinget i følgende paragrafer.  

§27. Skistyrets oppgaver  
§ 35. Komiteenes oppgaver  
 

Oppland skikrets ønsker en tilførsel i §27 B med nytt punkt 22.  

22. Gjennom Bredde- og rekrutteringsavdelingen sikre bredde- og rekrutteringstiltak i tråd 
med  

Skiglede for alle  

Oppland skikrets ønsker en endring i §35 (2) b. Ny tekst: 

b. Grenkomiteen skal i samarbeid med Bredde og rekruteringsavdelingen ha et felles ansvar 
for å bidra i bredde- og rekrutteringsarbeidet i de ulike disipliner  

Oppland skikrets ber Lov- og påtaleutvalget utarbeide slik lovhjemmel  

Etablering av en Bredde- og rekrutteringsavdeling  

Oppland skikrets fremmer forslag om etablering av en egen avdeling under Norges 
skiforbund sin Administrasjon. En egen bredde- og rekrutteringsavdeling mener Oppland 
skikrets kan bidra til en bedre synliggjøring av Skiforbundets samfunnsansvar, i tillegg til å 
gjøre det enklere å kanalisere eksterne midler, som f.eks. sponsormidler, til riktig mottaker i 
forbundet.  

Denne avdelingen skal ha følgende oppgaver og roller:  

• Bredde- og rekrutteringsavdelingen skal ha det overordnede ansvar og bemanne for 
utførelse av alt bredde og rekrutteringsarbeid i NSF, i samarbeid med de ulike 
grenkomiteer  

• Bredde- og rekrutteringsavdelingen rapporter i det daglige til generalsekretær og til 
Skistyret for måloppnåelse i henhold til Skiglede for alle.  

• Bredde- og rekrutteringsavdelingen har overordnet ansvar for alle 
administrasjonssjefer og skiklubbutviklere i landets skikretser samt finansiering av 
disse  
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• Bredde- og rekrutteringsavdelingen finansieres av post 3 midler samt et 
dekningsbidrag fra de ulike grener med i størrelsesorden 5 – 10 % av grenens 
omsetning (dersom dette er tilstrekkelig)  

• Bredde- og rekruteringsavdelingen er sammen med generalsekretær ansvarlig for 
rapportering i henhold til bevilgning av post 3 midler  

 

Skistyrets innstilling 

 
Skistyret har behandlet forslaget fra Oppland skikrets og fremmer følgende forslag for 
Skitinget: 

 

 

Kommentarer og generell debatt:  

Kjetil Dahlen – Kretsleder Oppland Skikrets: 

Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland har likelydende forslag, og Oppland har revidert 
sitt forslag bl.a. rundt lovendringer og finansiering. Forslaget har til hensikt å bidra til 
skiglede for alle og formalisere prosjektet med skiklubbutviklere i egen avdeling. I Oppland 
skikrets opplevde man at rekruttering ikke ble tilstrekkelig ivaretatt. Det å opprette egen avd. 
for bredde og rekruttering vil gi prosjektet betydelig plass i Skiforbundet. Ønsker en 
desentralisering med medarbeidere hovedsakelig ute i krets, mens med 1-2 nasjonalt ansatte 
for å samordne aktivitetene. Dette vil vise at vi tar ansvar for folkehelsen og styrke 
økonomien gjennom sponsorat og gjøre det lettere å fronte arbeidet i sosiale medier.  
 
Revidert forslag ble lagt inn i Easymeet. 

Finn Årdal – Kretsleder Sogn og Fjordane Skikrins 

Sogn og Fjordane skikrins sammen med Hordaland står sammen med Oppland skikrets om 
forslag 12.1. Det er viktig at vi er flinke i toppidretten, men det viktigste er å få flest mulig til 
å bli glade i å gå på ski. Da er vi nødt til å bruke en litt større del av våre ressurser på den 
delen av virksomheten som vi ikke har fått til like godt som toppidretten, hvor vi er svært 
flinke. Ønsker en tydeligere organisering i NSF, med egen avdeling som kan samordne 
grener og kretser. Avdelingen skal ha folk i hele landet. Årdal håpet at satsingen på 
skiklubbutviklere blir en varig satsing som kan styrke rekrutteringsarbeidet. 
 
  

• Skitinget støtter intensjonen om en ytterligere prioritering av 
bredde- og rekrutteringsarbeidet i alle ledd i Norges Skiforbund 

• Skitinget ber Skistyret videreføre og forsterke satsingen på bredde- 
og rekruttering som skissert gjennom «Skiglede for alle» og 
prioriteringer som følger av langtidsbudsjettet. Styret bes 
gjennomgå organiseringen av området slik at ressursene i alle deler 
av organisasjonen utnyttes på en best mulig måte 
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Johan Børsheim – Kretsleder Hordaland Skikrets: 

Ingenting er bedre for folkehelsen enn å bevege seg på ski. Derfor er det så viktig at flest 

mulig får ta del av dette i ungdommen», sa han. «Vi ser at aktiviteten og medlemstallene går 

ned. Vi jobber med anlegg, kunstsnø og for å få mer aktivitet. Skipolitisk dokument har 

endret seg. «Skiglede for alle» forplikter for NSF. Vi ønsker skiklubbutvikler-prosjektet 

velkommen. Det kan hjelpe klubbene. Det er utrolig viktig. Vi støtter oss til et felles 

saksframlegg fra Oppland, Sogn og Fjordane og Hordaland.  Nå må vi samhandle og stå 

sammen. 

Øystein Tamburstuen – Skistyret: 

Styret er enige i hensikten i forslaget, spesielt revidert forslag 2. Jeg ønsker at skistyret og 

kretslederne kunne kommet til enighet om hvordan vi skal utvikle skiklubbutviklerne videre. 

Vi vet at dette er et nytt prosjekt og alle kretsene har ikke fullført ansettelsesprosessen. Det 

er litt prematurt å endre og justere noe vi ikke helt vet hvordan fungerer. Jeg ber om tid med 

kretsene til å se på dette og med et omforent forslag der skistyret og kretsene følger 

utviklingen og intensjonen i forslaget. 

Torbjørn Broks Pettersen – Oppland skikrets: 

Viser til revidert forslag til vedtak i sak 12.1. Det ble vist til at Oppland skikrets har hatt 

skiklubbutvikler siden 2016, noe som har hatt en veldig stor og positiv effekt på 

skiaktiviteten i Oppland, spesielt i de små klubbene. Vi driver vårt prosjekt sammen med 

Hedmark, noe som gjør at vi kan vi en full stilling. Skiklubbutvikleren reiser rundt i hele 

Innlandet. Vi er veldig glade for at NSF nå har funnet rom for å ha skiklubbutviklere i alle 

kretsene, men vi savner at skiklubbutviklerne og administrativt ansatte i kretsene har en mer 

sentral plassering i organisasjonen.  

Erik Røste – Skipresident Skistyret: 

Her er vi veldige enige om intensjonen. Dette er ikke noe NSF kan jobbe isolert med. Dette 

må være noe hele organisasjonen jobber med. Vi hadde en topp i våre medlemstall i 2011. 

Før det hadde vi hatt nedgang i åtte år. Den gangen var skistyret opptatt av å tydeliggjøre 

ansvaret for bredde- og rekrutteringsarbeidet. Prosjektet som nå er satt i gang, har tatt tid.  

Noen mener ansvaret ligger i gren, noen mener det ligger i fellesavdelingen og noen mener 

det ligger i krets. Vi må være omforent om hvem som sitter med ansvaret. At det skal være 

sentrale ressurser som koordinerer det hele er naturlig, men dette skal være et desentralisert 

prosjekt. 

Skistyret inviterte forslagstillerne til en diskusjon utenfor tingforhandlingene for å finne et 

omforent forslag for sak 12.1 og 12.2, heretter omtalt som sak 12.1. 

Torbjørn Broks Pettersen – Oppland skikrets: 

Viser til Skiforbundets lov og at det ikke var noen tvil om at grenene har rekrutteringsansvar. 

Vi opplevde at Skiforbundet la ned en sentral breddeavdeling i 2019. Det gjorde at vi på 

mange måter mistet det koordinerende leddet mellom gren og kretsnivå. Det var et negativt 

utviklingstrekk. Et positivt trekk de siste årene er at vi får stadig flere skiklubbutviklere. I 

Oppland har vi hatt det fra 2016. Flere og flere skiklubbutviklere fører til et behov for å 

koordinere dem. Vi ser at grenene mest tar seg av barn og unge i alderen 12-15 år og oppover, 

mens kretsene er for de aller yngste. Fra barna lærer seg å stå på ski til de er 12-13 år så er 
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utviklingen ofte grenuavhengig. Vi kan ikke forlange at hoppkomiteen skal utvikle 

langrennsløpere, men det vi gjør i krets er å utviklere skiløpere, så kan de velge gren senere. 

Han bemerket videre at man savnet en organisatorisk forankring og at kretsene i Oppland, 

Sogn og Fjordane og Hordaland er enige om at noen må ta et nasjonalt ansvar for den 

grenuavhengige rekrutteringen og utviklingen. Noen må koordinere den innsatsen for de 

aller yngste». Vi ber skistyret ta ansvar for det grenuavhengige rekrutteringsarbeidet og 

koordinere på tvers av gren og krets. Dette kan løses ved en felles avdeling på Ullevaal. Den 

avdelingen bør ha et budsjett, som gir oss som ting mulighet til å følge opp videre. 

 
Tom E. Borgersen – Buskerud skikrets: 

Føler at skitinget beveger seg helt i grenseland for hva man skal sitte og stemme over. Jeg 

forstår at vi har et kompromiss, men vi nærmer oss et diktat på hvordan styret skal behandle 

saker og organisere internt. 

 

Etter den generelle debatten ble et omforente forslag forelagt Skitinget for votering. 

Forslaget ble vedtatt med 75 mot 22 stemmer:  

 

Vedtak: 

Skitinget ber skistyret ta ansvar for det grenuavhengige 

rekrutteringsarbeidet, samt koordinere rekrutteringsarbeidet på tvers av 

gren og krets.  

Dette bør organiseres på følgende måte:  

• Opprette en avdeling under «Fellesfunksjoner» med eget budsjett, som 

har ansvar for bredde- og rekrutteringsarbeid på tvers av gren.    

Avdelingen gis følgende oppgaver:  

• Nasjonalt ansvar for den grenuavhengige rekrutteringen.  

• Koordinere rekrutteringsarbeid på tvers av gren og krets.  

• Rapporterer til generalsekretær på måloppnåelse i henhold til 

strategiplaner. 

• Har personalansvar for alle administrasjonssjefer og skiklubbutviklere 
i kretser.  Avdelingen tildeles de nødvendige ressurser og skal fremstå 

med separat budsjettpost i NSFs regnskap og budsjett. 
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12.2 Fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, styrking av bredde- 
og rekrutteringsarbeidet 

 
Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins trakk saken og stilte seg bak omforent 
forslag under behandling av sak 12.1. 

 

12.3 Forslag fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, 
funksjonstidsavgrensning for tillitsvalgte 

 

Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins har fremmet følgende forslag for Skitinget:  
 

• Presidenten, visepresidenten, styremedlemmer og dei sentrale komitéleiarane vert 
vald for 2 år, og kan veljast på nytt inntil 3 gonger (dvs. maks funksjonstid 8 år). 

• Ingen kan ha meir enn 12 års total funksjonstid i styret. (medl./pres./visepres.). 
Dette gjeld også alle sentrale styre og komitéar. 

• Valkomiteen skal ha 3 tingvalde medlemmer, der ein ny medlem normalt vert vald på 
kvart skiting. Dvs. ei total maks funksjonstid på 6 år. Det skal og veljast eit 
varamedlem til valkomiteen. Valkomiteen skal og legge fram forslag til skitinget om 
honorar for president, visepresident og dei fritt valte medlemmane i skistyret. Dette 
skal vedtakast som eiga sak på tinget. 

 

Skistyret hadde behandlet forslaget fra Hordaland Skikrets og Sogn og Fjordane Skikrins om 

funksjonstidsavgrensninger og honorarer i organisasjonen. Styret støttet ikke forslaget. 

 
Skistyret pekte i sin behandling også på at forslagene fra Hordaland Skikrets og Sogn og 
Fjordane Skikrins vil kreve lovendringer dersom Skitinget finner å støtte forslagene.  

 

Kommentarer og generell debatt:  

 

Finn Årdal – kretsleder i Sogn og Fjordane skikrins:  

Det kan ikke bli sånn at folk blir sittende fast i sine posisjoner og ikke slipper de unge til. 

Imidlertid viste Årdal til at det var kommet motstand fra noen kretser og at man heller 

ønsket å se på forslaget på tinget i 2025. Det legges derfor fram et revidert forslag;  

Revidert forslag til vedtak: 

• 1. Valkomiteen skal ha 3 tingvalde medlemmer, der èin ny medlem normalt vert vald 
på kvart skilting. Dvs ei total maks funksjonstid på 6 år. Det skal og veljast eit 

varamedlem til valkomiteen. Når det gjeld valkomiteen krev dette lovendring som må 

gjerast på tinget i 2024.   

• 2. Skitinget ber Skistyret setja ned eit utval som omfattar Skistyret og skikretsane i 
NSF. Utvalet skal komme med framlegg i saka om eventuell funksjonstidsavgrensing 

for tillitsvalde i NSF til neste Skiting. 
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Sigrid Snuggerud – Skistyret: 

Skistyret støtter endringsforslaget fra Sogn og Fjordane skikrins 

«I seinare tid har funksjonstida for tillitsvalde på høgt nivå i NSF endra seg. Medan både 

skipresidentar og komiteleiarar før OL på Lillehammer pleidde å sitje i 3-4 år, eventuelt èin 

periode til, er no regelen heller enn unntaket at det sit mykje lenger. Kanskje for lenge, 

dersom èin legg organisasjons-synspunktet til grunn.  Dette-kombinert med at fleire 

posisjonar har eit honorar som gjer det meir til èin jobb enn frivillig arbeid- gjer at det er 

behov for vurdering av funksjonstidavgrensing», het det i revidert forslag. 

 

Etter den generelle debatten stemte Skitinget over det reviderte forslaget til vedtak. 92 
delegater stemte for forslaget, 5 stemte imot. 

 

Vedtak: 

• Valkomiteen skal ha 3 tingvalde medlemmer, der èin ny medlem 
normalt vert vald på kvart skilting. Dvs ei total maks funksjonstid på 6 

år. Det skal og veljast eit varamedlem til valkomiteen. Når det gjeld 

valkomiteen krev dette lovendring som må gjerast på tinget i 2024.   

• Skitinget ber Skistyret setja ned eit utval som omfattar Skistyret og 
skikretsane i NSF. Utvalet skal komme med framlegg i saka om 

eventuell funksjonstidsavgrensing for tillitsvalde i NSF til neste Skiting. 

 

12.4 Forslag fra Oslo skikrets, åremålsinnstilling for administrativ og sportslig 
leder 
 

Oslo skikrets har fremmet følgende forslag for Skitinget: 
 
Forslag til lovendring §28 Generalsekretær: 
§ 28. Generalsekretæren  

Generalsekretæren er daglig leder av NSFs administrasjon og foresatt for alle ansatte i 
NSF. Hun/han er ansvarlig for alle administrative funksjoner og utfører pålegg og setter i 
verk vedtak som er truffet av Skistyret. For øvrig arbeider hun/han etter 
stillingsbeskrivelse fastsatt av Skistyret. Generalsekretæren ansettes i åremålsstilling for 
en periode på seks (6) år med mulighet for forlengelse for seks (6) nye år. 
 

Forslag til lovendring ny §29 Øverste sportslige leder under kapittel 4 – Administrasjon: 
Øverste sportslige leder i administrasjonen ansettes i åremålsstilling for en periode på 
seks (6) år med mulighet for forlengelse for seks (6) nye år. Det er grenkomitéens 
beslutning å eventuelt ansette en sportssjef i sin gren og utarbeide instruks for rollen 
(§35-4-9). 

 
Følgeendring: Forslag til lovendring §35 Komiteenes oppgaver: 

(4-9) Utarbeide instrukser for øverste sportslige leder, trenere, støttepersonell og andre 
ansatte. 
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Skistyret hadde behandlet forslaget fra Oslo skikrets, og støttet ikke forslaget. 

 

Kommentarer og generell debatt 
 
Hege Furfjord – Oslo skikrets: 
Oslo skikrets frafaller forslaget om åremålsstilling for sportslig leder. Oslo skikrets ba 
imidlertid Skistyret om å utrede alternative ansettelsesforhold for generalsekretæren i 
Norges Skiforbund og fremme dette som en sak på neste skiting. 
 
Erik Røste – skipresident: 
Understreker at skistyret prinsipielt ikke er enig i skikretsens forslag. Da vi ansatte 
generalsekretær både denne gangen og tidligere, har vi utredet dette. En av de viktigste 
oppgavene for styret er å ivareta arbeidsgiveransvaret for generalsekretæren, og vi mener 
dette må ligge under skistyrets myndighet, ikke skitinget. 
 
Oslo Skikrets forslag falt med 26 mot 71 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

• Forslaget fra Oslo Skikrets om åremålsstillinger for øverste 

administrative leder støttes ikke 

 

 

 

12.5 Forslag fra Oslo skikrets, honorar til president 

 

Oslo skikrets fremmet forslag om endret honorar til skipresident.  Tinget besluttet å 
behandle dette under sak 10. Langtidsbudsjett.  

 
Forslag 12.5 ble behandlet sammen med forslag 10. Langtidsbudsjett. 
 

12.6 Forslag fra Oslo skikrets, frist for å sende inn saker til tinget 
 

Oslo Skikrets trakk sitt forslag om endring i de lovbestemte fristene for å sende inn 

tingforslag, da forslaget var godt ivaretatt gjennom foreslåtte lovendringer. 

 

12.7 Forslag fra Oslo skikrets, fordeling av post 3 midler 
 

Oslo skikrets har fremmet forslag for Skitinget om ny modell for internfordeling av post 3 
midler: 

Skitinget ber Skistyret om å nedsette et utvalg bestående av tre (3) representanter 
fra Skistyret, to (2) fra grenkomité og to (2) skikretsene med bestilling om å 
utarbeide en ny modell for internfordeling av post 3 midler i Norges Skiforbund 
som:  
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• I større grad følger samme tildelingskriterier som Norges Idrettsforbund 

benytter i sin tildeling til særforbund  

• I større grad tilfaller skikretsene til deres arbeid med aktivitetstiltak for barn, 

ungdom og breddeaktivitet  

• I større grad følger leveranse og aktivitet, blant annet gjennomføring av 

kompetansetiltak  

Representantene fra Skistyret skal være blant de fritt valgte styremedlemmene uten 

grentilhørighet. Ny modell for internfordeling av post 3 midler skal vedtas av Skistyret og 

legge frem på kretsledermøtet under Skiforbundets høstmøte i oktober 2022. Modellen skal 

tre i kraft 1. januar 2023. 

Skistyret har behandlet forslaget fra Oslo skikrets, og foreslå for tinget at forslaget skulle 
oversendes nytt Skistyret for videre oppfølging. 

 

Kommentarer og generell debatt: 
 
Forslaget hang sammen med både 12.1 og 12.2, men Oslo skikrets fremmet eget forslag. 

Atle Rolstadaas – Oslo skikrets: 

Viser til tingvedtaket fra 2010 som blokkerer mulighetene videre. Enig med skistyret om at 

ansvaret bør ligge hos styret, ikke tinget. Oslo skikrets ba om at 12.7 ble tatt inn i forslag 12.1 

da det er snakk om finansieringsformer. 

Erik Bruun – Skistyret: 

Oslo skikrets har redegjort for hvordan post 3-midlene blir fordelt. Skistyret har ansvaret for 

forbundets økonomi, og følgelig også ansvaret for å rapportere. Vi gjennomfører 

sosialdemokratisk fordeling av midler. Vi mener forslaget er gjennomtenkt og bra. Det er lurt 

å involvere kretsene. Jeg ber om at kretsens forslag blir sendt til det nye skistyret og 

oppfordrer tinget til å bilegge saken. 

Kjetil Dahlen – Oppland skikrets: 

Jeg maner til samarbeid og åpner for at forslaget fra Oslo skikrets kan bli en del av 12.1. 

Nina Jeanette Tollehaug – Buskerud skikrets: 

Det er vanskelig å henge med i svingene når forslag blir trukket eller omskrevet. Hvor mye av 

innholdet forsvinner fra saken når vi bare går videre? Jeg synes det er litt vanskelig. Jeg 

synes det er vanskelig å sende alt til skistyret. 

Rolstadaas: 

Oslo skikrets ønsker å ta imot invitasjonen om å bli en del av forslag 12.1. For oss i 

skikretsene er 6 millioner kroner mye. 

* Forslaget ble ikke votert over lørdag, men forsøkt tatt med i 12.1 ifm. utarbeidelse av 

omforent forslag med skistyret. 
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Rolstadaas (søndag): 

Det viste seg vanskelig å få Oslo skikrets sitt forslag innbakt i 12.1. Det er best med to 

forskjellige vedtak, og vi opprettholder derfor vårt opprinnelige forslag. Vi ønsker mer enn et 

oversendelsesforslag og ber derfor om at tinget legger føringer og prinsipper på arbeidet. 

Bruun: 

Det handler om 6 millioner kroner i Post 3-midler. Skikretsen ønsker en mindre byråkratisk 

tildeling og de ønsker et utvalg. I henhold til forbundet lov er det skistyret som har det 

øverste ansvaret for økonomi og påse at NSFs midler forvaltes på en forsiktig måte. Skistyret 

er ansvarlig for å rapportere bruken. Vi gjennomfører årlig solidarisk tildeling. Alle 

aktiviteter skal ha forsvarlig økonomi. Det er ikke kommet tilbakemelding fra 

Idrettsforbundet om at midlene ikke brukes riktig. Vi mener skitingets oppgave er å gi 

overordnede mål, ikke bli for operative. Vi er i grenseland for detaljstyring, og styret foreslår 

derfor at forslaget sendes til det nye skistyret for behandling der. 

 
Det ble bestemt at man skulle votere over to forslag. Først skulle man stemme over forslaget 
fra Oslo skikrets. Det fikk støtte med 54 mot 42 stemmer. Dermed ble forslaget til Oslo 
skikrets vedtatt, mens det ikke lenger var aktuelt å votere over Skistyrets forslag om å 
oversende forslaget fra Oslo skikrets til nytt skistyre. 
 
 
Vedtak:  
 

Skitinget ber Skistyret om å nedsette et utvalg bestående av tre (3) 
representanter fra Skistyret, to (2) fra grenkomité og to (2) skikretsene 
med bestilling om å utarbeide en ny modell for internfordeling av post 
3-midler i Norges Skiforbund som:  

• I større grad følger samme tildelingskriterier som Norges 

Idrettsforbund benytter i sin tildeling til særforbund  

• I større grad tilfaller skikretsene til deres arbeid med aktivitetstiltak 

for barn, ungdom og breddeaktivitet  

• I større grad følger leveranse og aktivitet, blant annet 

gjennomføring av kompetansetiltak 

 

13 FORSLAG TIL LOVENDRINGER 
 

Forslagene til lovendringer var framlagt i eget vedlegg. 

 
Andreas Messelt Ekker, leder av Lov- og påtaleutvalget redegjorde for forslagene til 
endringer, som hovedsakelig utgjorde følgende: 
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1) Nødvendig tilpasning og oppdatering i henhold til siste endringer i NIFs lov 
(01.01.22) og NIFs lovnorm for særforbund. Dette er lovendringer som 
særforbundene er pliktig til å innføre. 

2) Henvisning til International Ski Mountaineering Federation (ISMF) som det 
internasjonale særforbundet som organiserer randonee. Randonee er godkjent av 
NIF som egen gren underlagt NSF. 

3) Skitinget skal velge Etisk komité. Følger av vedtak på Skitinget i 2018. 
 
Ekker fortalte om kravet til kjønnsbalanse (40 prosent) for alle organisasjonsledd unntatt 
idrettslag samt endrede frister for innkalling, forslag og sakspapirer til årsmøte/ting. 
 
Steinar Berthelsen (kretsleder Buskerud skikrets) stilte spørsmål til kretslederne har 
lovfestet ett møte i året, mens at man siden 12. mars 2020 har hatt mange 
informasjonsmøter. Han ba det nye skistyret om å se på kretsledernes møtestruktur. 
 
 
Vedtak: 

• Lovendringene vedtas 

• Lov- og påtaleutvalget gis fullmakt til å utforme de enkelte 

lovbestemmelser og redigere NSFs lov i overenstemmelse med de 

fremlagte forslag og Skitingets behandling og vedta 

 

14 VALG 
 

Valg av nytt Skistyre, kontrollutvalg, Lov- og påtaleutvalg og Etisk komite 

Leder av valgkomiteen, Sverre Seeberg, redegjorde for valgkomiteens arbeid.   

Valgkomiteen har bestått av Sverre Seeberg som leder, Rigmor Aasrud som nestleder, Siri 

Darell Årdal, medlem, samt lederne av grenenes valgkomiteer.  

Seeberg redegjorde for komiteens innstilling med begrunnelse og presentasjon av nye 

kandidater.  

Kandidatene til presidentvervet presenterte seg for tingforsamlingen. 

 

Valg ble gjennomført som følger: 

A. Skistyret 
 
Valgkomiteen foreslo Tove Moe Dyrhaug som president. Fra Tore Sandem i Østfold Skikrets 
ble Katharina Riise fra Asker skiklubb foreslått. Kristin Sæterøy fra Aron Sportsklubb ble 
foreslått av Nina Jeanette Tollehaug fra Buskerud Skikrets. 
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For valg på president ble det gjennomført skriftlig valg gjennom Easymeet. Dette ga følgende 
stemmetall:  
- Tove Moe Dyrhaug 74 stemmer 
- Katharina Riise 12 stemmer 
- Kristin Sæterøy 9 stemmer 
 
 

Skistyret ble dermed valgt som følger, hvor visepresident og øvrige medlemmer ble 
enstemmig valgt: 

 

 
Marita Hakestad Andresen var valgt som ansatte representant av og blant de ansatte i 
forkant av Skitinget. 

 

Protokolltilførsel fra Nina Jeanette Tollehaug, Buskerud Skikrets, vedr. 
valg av medlemmer i Skistyret: 
“Etter opplysninger som ble gitt kort tid før valg, om at innstillingen ikke oppfyller NIFs krav 
om 40% kvinner i skistyret, ble det ikke gitt reell mulighet til å undersøke hvorvidt man har 
benkeforslag på kvinnelige kandidater som er villige til å stille som leder av grenkomité, for å 
oppfylle kravet til NIF. Dette er kritikkverdig saksgang, og uheldig for Norges Skiforbund”. 
 

 
B. Kontrollutvalg 

 
    Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt:  
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C. Lov- og påtaleutvalg 
 
     Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt:  
       

      
 

 
D. Etisk komite 

 
      Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt:  

 

        
 

 
E. Valgkomité 

 
Siri Darell (Sør-Trøndelag skikrets) ble valgt til leder av valgkomiteen. Espen Utaker 
(Oslo skikrets) ble valgt til nestleder. Bente-Lill Romøren (Akershus Skikrets) valgt som 
medlem. 

 
Oppland Skikrets foreslo Marit Roland i stedet for Romøren. Etter votering ble Romøren 
valgt med 80 stemmer mot Rolands 16. 

 
      Representanter for grenene i Valgkomiteen velges på fagmøtene året før Skitinget. 

 
F. Representanter til Norges Idrettsforbunds Ting 

  
 Iht. NSFs lov skal Skitinget velge representanter til Idrettstinget. 
Presidenten møter i henhold til NIFs lov § 3-2 (1), pkt. c. I tillegg til presidenten har NSF 
rett til 3 eller 2 representanter (+/- 1200 lag). 
 
Dersom det skulle bli innkalt til ekstraordinært Idrettsting før neste ordinære Skiting, er 
det ikke hensiktsmessig å innkalle til ekstraordinært Skiting bare for å velge 
representanter. En generell fullmakt til Skistyret for å oppnevne representanter til 
Idrettstinget og eventuelle ekstraordinært Idrettsting vil hindre dette. 
 

 
       Vedtak: 
 

• Skistyret gis fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettstinget 
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   Protokollen er gjennomlest og godkjent. 
 
 
 
 
    Hamar/Bodø 27.09.2022 
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Mette Thorslund      Arnfinn Paus 
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