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Skipresident Erik Røste åpnet Skitinget 2018 i Stavanger, etterfulgt av hilsningstale fra 
Stavanger kommune ved varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Norges Idrettsforbund ved 
styremedlem Jorodd Asphjell, og Agder og Rogaland Skikrets ved leder Pål Angell Bergh. 

  
 
1.1  Skipresidentens åpningstale 
 
Skipresident Erik Røste ønsket velkommen til det 88. Skiting. Innledningsvis takket 
Skipresidenten alle for utrettelig innsats i tingperioden vi har lagt bak oss.  
 
Den siste tingperioden har vært preget av mange store kontraster. Resultatmessig kan vi se 
tilbake på en av de sterkeste sesonger Norges Skiforbund har hatt på lenge, kanskje den beste 
noen gang.  Som organisasjon har imidlertid Norges Skiforbund kanskje aldri vært inne i en 
mer krevende periode. Organisasjonen har måttet håndtere vanskelige saker som har 
resultert i at tilliten til organisasjonen har vært satt på prøve.  Med dette som bakteppe, er 
det nå viktigere enn noen gang at organisasjonen evner å se framover, står sammen, holder 
fast på det som er Skiforbundets samfunnsoppdrag, og bygger fellesskap på tvers av 
generasjoner, geografi og sosiale lag   
 

Røste uttrykte store forventninger til Skitinget. Skipresidenten gav uttrykk for at han håper 
og tror at Stavanger, hvor Skitinget ble avholdt,  vil være til inspirasjon både når skiidretten 
skal oppsummere tingperioden og se framover med mål om å utvikle organisasjonen for 
kommende år.  
 
Skipresidenten henviste i sin innledningstale til at oljå, som det heter i Stavanger, er landets 
viktigste næring målt i verdiskaping eller oljekroner. Få, om noen næringer, kan vise til en 
tilsvarende utvikling og evne til kontinuerlig omstilling. Krav om omstilling til en ny 
virkelighet gjelder også for skiidretten.  Som oljenæringen, må Norges Skiforbund tilpasse 
seg endrede krav og forventninger fra omgivelsene. I den tilbakelagte tingperioden bak oss er 
forventningene til organisasjonen skjerpet. Norges Skiforbund blir påvirket av generelle 
samfunnsendringer og forventninger som blant annet krav om åpenhet,  
digitalisering og profesjonalisering. Norges Skiforbund har i den tilbakelagte tingperioden 

brukt mye tid og krefter på håndtering av uforutsette og akutte hendelser.  

 

Når organisasjonen nå går inn i en ny periode, må tiden brukes til å bygge en solid 

organisasjon for tida som kommer. I likhet med resten av norsk idrett, må Skiforbundet ta 

stilling til hvordan organisasjonen best skal tilpasse seg den nye virkeligheten. Vi må vise at 

vi forstår hvilke forventninger omgivelsene har til oss som organisasjon. Det skaper tillit. 

Skipresidenten la i sin innledningstale til grunn en overbevisning om at tiden er overmoden 

og at det er helt avgjørende at Norges Skiforbund iverksetter nødvendige omstillinger.  

 

Norges Skiforbund er en demokratisk organisasjon og endringer i måten det jobbes på må 

forankres i våre formelle og demokratiske kanaler. Skipresidenten avsluttet sin 

innledningstale med å oppfordre til at tingforhandlingene skulle medfører gode diskusjoner, 

gode samtaler og opplevelser som organisasjonen kan legge til grunn i arbeidet med å bygge 

en solid organisasjon for framtiden.  
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Siden forrige skiting har flere skivenner gått bort. Følgende ble blant andre minnet med ett 

minutts stillhet:  

 

Frank Pedersen Langrennsportens venner, ildsjel 

Tor Bach Nord-Trøndelag Skikrets, Skikretsleder 

Harald Grønningen Sør-Trøndelag Skikrets 

Ola Eggen Meistad Sør-Trøndelag Skikrets, tidligere Skikretsleder 

Rolf Gaustad IL Leik 

Jens Vig Buskerud Skikrets, LK-medlem 

Lorents Gundersen  Agder og Rogaland 

Berit Mørdre Akershus Skikrets 

Jan Olav Erøy Østfold 

Kjell Løkke Østfold 

Arne Nyland Tidligere Skipresident 

Syver Hovdenakk Møre og Romsdal Skikrets 

Jon Olav Knotten  Telemark og Vestfold Skikrets 

Arne Eliesen LK-leder i Oslo Skikrets i mange år (1980-tallet).  

Unni Bjørnås Troms Skikrets, tidligere ansatt kretsadministrasjon 

Olav Eikrehagen Tidligere landslagstrener langrenn 
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Følgende hilsen ble sendt til Slottet: 

 

Norges Skiforbunds ting i Stavanger, sender sine beste hilsener til Deres Majesteter og 

Deres familie og ønsker å takke for den store interessen som den kongelige familie alltid 

viser norsk skisport. Det er til stor inspirasjon for oss alle. 

 

Erik Røste/Skipresident 

 

 

Skitinget mottok følgende hilsen fra Slottet:   

 

 

 

 

 

 
 
 NORGES SKIFORBUND  

v/ERIK RØSTE, SKIPRESIDENT  

 

e-post: post@skiforbundet.no  

2. JUNI 2018  

 

VI TAKKER FOR HYGGELIG HILSEN OG SENDER ALLE SOM ER TILSTEDE UNDER 

SKITINGET I STAVANGER 2. – 3. JUNI 2018 VÅRE BESTE ØNSKER.  

 

 

HARALD R      SONJA 
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1.2 Hilsningstaler 
 
Stavanger kommune v/varaordfører Bjørg Tysdal Moe 

Varaordfører Tysdal Moe ønsket Skitinget velkommen til Stavanger. Tysdal Moe refererte til 

at tingdelegatene fredag kveld  fikk oppleve regionen på sitt beste med fantastisk båttur på 

Lysefjorden. Stavanger er ingen utpreget skiby, men skientusiasmen i byen er stor. Det er 

fine skimuligheter i omegn og mange som går på ski om vinteren. Omstilling fra olje til 

fornybar energi pågår i Stavanger. Kommunen er opptatt av folkehelse, fokus på 

flerbruksanlegg og gode idrettsanlegg. Det arbeides med omstilling fra smart by til smarte 

innbyggere med vekt på innbyggerne i sentrum. Arbeidsledigheten går nå ned etter 

oljekrisen. Viktigheten av å jobbe demokratisk i både kommuner og organisasjoner ble 

påpekt i hilsningen. Avslutningsvis ønsket varaordføreren tingdelegatene lykke til med 

tingforhandlingene og lykke til med det videre arbeidet for skiidretten. 

 

Norges Idrettsforbund v/idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell 

Asphjell startet med å hilse tingdelegatene med at Norges Skiforbund bør være stolt 
over frivilligheten, entusiasmen og  engasjement. Videre snakket Asphjell om at gode 
forutsigbare rammer for idretten er avgjørende, og at det derfor er svært viktig at 
overskudd fra spillemidler kommer idretten til gode. Kommunene bidrar til anlegg og 
er en viktig sponsor som bør framsnakkes. Næringslivet setter krav til profesjonalitet 
og godt samarbeid viktig.  
 
Asphjell gratulerte tingdelegatene med topp skiresultater de siste sesongene, og skrøt 
av skiforbundets kompetansedeling både nasjonalt og internasjonalt. Videre snakket 
Asphjell om viktigheten av at idretten har eierskap til sine egne idrettsarrangement.  
Anlegg må på dagsorden, gode breddeanlegg inspirerer til aktivitet. 
Momskompensasjonen må være forutsigbar og idretten må ha fokus på kostnader.  
 
Asphjell avsluttet med oppfordringen om å framsnakke hele norsk idrett, og ønsket 
lykke til med tingforhandlingene. 
 

Agder og Rogaland Skikrets v/skikretsleder Pål Angell Bergh 

Bergh ønsket velkommen til Skitinget i Stavanger på vegne av Agder og Rogaland 

Skikrets, og benyttet anledningen til å takke for hyggelig båttur på Lysefjorden. Selv 

om det er lite snø i Stavangerområdet, er det stor skiaktivitet i innlandsområdene 

som Sauda, Suldal og Sirdal. Agder kan ha mye snø langs kysten og har mange 

hoppbakker, noen er fremdeles vedlikeholdt. Kretsen har gode tradisjoner i langrenn 

i innlandsbygdene. Blinkfestivalen er største skiarrangement, viktig arrangement og 

med et stort lokalt engasjement. Skikretsen takker for tildelingen av Skitinget til 

Stavanger og Agder og Rogaland Skikrets ønsker lykke til med tinget. 
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2 GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER 
 
Generalsekretær Stein Opsal foretok navneopprop: 

 

                          

Fornavn Etternavn Organisasjon Lørdag Søndag 

Agder og Rogaland skikrets         

Pål Angell Bergh Agder og Rogaland skikrets 1 1 

Vibecke Håheim Agder og Rogaland skikrets 1 1 

Øivind Naper Agder og Rogaland skikrets 1 1 

Trond Sandberg Agder og Rogaland skikrets 1 1 

Anne Brit Vestly Agder og Rogaland skikrets 1 1 

Henning Wiig Agder og Rogaland skikrets 1 1 

Akershus skikrets         

Martin Andersen Akershus skikrets 1 1 

Eirik Jørgensen Akershus skikrets 1 1 

Frode Martinussen Akershus skikrets 1 1 

Jorunn Nymo Akershus skikrets 1 1 

Bjarne Ringstad Akershus skikrets 1 1 

Vidar Ruud Akershus skikrets 1 1 

Ingvar Sperstad Akershus skikrets 1 1 

Nini Nergaard Akershus skikrets 1 1 

Buskerud skikrets         

Steinar Berthelsen Buskerud skikrets 1 1 

Carita Skjønberg Holth Buskerud skikrets 1 1 

Gabriel Johannessen Buskerud skikrets 1 1 

Sigvat Morken Buskerud skikrets 1 1 

Fanny Marie Møller Endresen Buskerud skikrets 1 1 

Jon Ola Skrutvold Buskerud skikrets 1 1 

Finnmark skikrets         

Thomas Darell Finnmark skikrets 1 1 

Svein Tore Dørmænen Finnmark skikrets 1 1 

Tove Vibeke Amundsen Finnmark skikrets 1 1 

Hedmark skikrets         

Turid Borthen Hedmark skikrets 1 1 

Jon Busterud Hedmark skikrets 1 1 

Anne Kjøllestad Hedmark skikrets 1 1 

Roar Nordsveen Hedmark skikrets 1 1 

Geir-Ove Aasum Hedmark skikrets 1 1 

Mette Thorslund Hedmark skikrets 1 1 

Hordaland skikrets         

Johan Børsheim Hordaland skikrets 1 1 

Fredrik Hald Hordaland skikrets 1  
Toril Lunde Børsheim Hordaland skikrets 1 1 

Kim Alexandra Krohn Runnane Hordaland skikrets 1 1 
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Møre og Romsdal skikrets         

Siri B. Engdahl Møre og Romsdal skikrets 1 1 

Kristian Mork Møre og Romsdal skikrets 1 1 

Petter Myrset Møre og Romsdal skikrets 1 1 

Per Skoglund Møre og Romsdal skikrets 1 1 

Astrid Eide Stavseng Møre og Romsdal skikrets 1 1 

Nordland skikrets         

Dorothea Blix Nordland skikrets 1 1 

Per Eilertsen Nordland skikrets 1 1 

Silje Bjørnbakk Fjellheim Nordland skikrets 1  
Reidar Storvik Nordland skikrets 1 1 

Nord-Trøndelag skikrets         

Knut Helge Haug Nord-Trøndelag skikrets 1 1 

Siv Jørgensen Nord-Trøndelag skikrets 1 1 

Marit Landrø Nord-Trøndelag skikrets 1 1 

Arild Lægran Nord-Trøndelag skikrets 1 1 

Fridtjof Rannem Nord-Trøndelag skikrets 1 1 

Hilde Tokle Yri Nord-Trøndelag skikrets 1 1 

Aasmund Sprauten Nord-Trøndelag skikrets 1 1 

Oppland skikrets         

Kjetil Dahlen Oppland skikrets 1 1 

Sandra Lyngstad Oppland skikrets 1 1 

Marit Roland Oppland skikrets 1 1 

Audun Skattebo Oppland skikrets 1  
Boye Olav Skøre Oppland skikrets  1 

Trine Sommerfelt Stenberg Oppland skikrets 1 1 

Kristian Aleksander Vist Oppland skikrets 1 1 

Oslo skikrets         

Roar Karlsen Oslo skikrets 1 1 

Siri Philippa Patricksson Oslo skikrets 1 1 

Mette Sannes Oslo skikrets 1 1 

Ann Kristin Sætre Oslo skikrets 1 1 

Espen Utaker Oslo skikrets 1 1 

Gudbrand Bakke Oslo skikrets 1 1 

Skiforeningen         

Stian Berger  Røsland Skiforeningen 1 1 

Erik Bruun Skiforeningen 1 1 

Brit Lisa Skjelkvåle Skiforeningen 1 1 

Nina Grønvold Skiforeningen 1 1 

Skistyret         

Erik Røste Skistyret 1 1 

Eva Tine Riis-Johannessen Skistyret 1 1 

Paul Einar Borgen Skistyret 1 1 

Tove Moe Dyrhaug Skistyret 1 1 

Ola Evjen Skistyret 1 1 
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Birger Goberg Skistyret 1 1 

Line Heitmann Skistyret 1 1 

Bente-Lill Romøren Skistyret 1 1 

Toril Skaflestad Skistyret 1 1 

Torbjørn Skogstad Skistyret 1 1 

Charles Tøsse Skistyret 1 1 

Håkon Wibstad Skistyret 1 1 

Sogn og Fjordane skikrins         

Oddmund Lefdal Sogn og Fjordane skikrins 1 1 

Tonje Norheim  Tangerud Sogn og Fjordane skikrins 1  
Finn Årdal Sogn og Fjordane skikrins 1 1 

Margot Åsebø Sogn og Fjordane skikrins 1 1 

Sør-Trøndelag skikrets         

Ketil Aagesen Sør-Trøndelag skikrets 1 1 

Kristian Dahl Sør-Trøndelag skikrets 1 1 

Siri Darell Sør-Trøndelag skikrets 1 1 

Knut Erling Flataker Sør-Trøndelag skikrets 1 1 

Trond Heggem Sør-Trøndelag skikrets 1 1 

Kari Hovin Kjølle Sør-Trøndelag skikrets 1 1 

Nina Meidell Løsnes Sør-Trøndelag skikrets 1 1 

Arvid Wisløff Sør-Trøndelag skikrets 1 1 
Telemark og Vestfold 
skikrets         

Johnny  Mortensen Telemark og Vestfold skikrets 1 1 

Hanne  Bakke Arvesen Telemark og Vestfold skikrets 1 1 

John Haagen  Gjems Telemark og Vestfold skikrets 1 1 

Hege  Bakken Telemark og Vestfold skikrets 1 1 

Anette  Sjøboden Telemark og Vestfold skikrets 1 1 

Troms skikrets         

Per Åke  Heimdal Troms skikrets 1 1 

Turid  Krudtå Troms skikrets 1 1 

Andrea Bell  Pedersen Troms skikrets 1 1 

Hans Petter  Bergseth Troms skikrets 1 1 

Jan Eivind  Pettersen Troms skikrets 1 1 

Østfold skikrets         

Erland Ensrud Østfold skikrets 1 1 

Ann Karin Reiersen Østfold skikrets 1  
Tore Sandem Østfold skikrets 1 1 

Renate Unneberg Østfold skikrets 1 1 
 

a) Antall stemmeberettigede: 

Lørdag  103 

Søndag  99 

 

Vedtak: 

• De fremmøtte representantene ble godkjent 
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3 GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 
 
  Følgende forretningsorden er fastsatt som veiledende for NSFs ting: 

 
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. 

 
a) Alle forslag må leveres skriftlig via møtesystemet, 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)) 

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

unntak loven fastsetter. 
 

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. 
 
 

Forslag fra skipresidenten til forretningsorden 

Alle skriftlige forslag leveres via det elektroniske systemet «Easymeet». 

 

Anmoder om talerett for administrasjonen i saker som angår deres ansvarsområder, samt 

talerett til nylig avgått visepresident i FIS Sverre Seeberg, i internasjonale saker. 

 

Kommentarer og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet. 

 

 

Vedtak: 

• Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent med foreslåtte 

tillegg. 
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4 VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REDAKSJONSKOMITÉ, 
REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE TINGPROTOKOLLEN 

   
UUForslag 
 
2 dirigenter:     Sverre K. Seeberg og Charles Tøsse 
 
2 sekretærer     Liv Høgli og Bjørn Bruvoll 
 
3 medlemmer til redaksjonskomite  Torill Skaflestad, Mette Thorslund og 

     Finn Årdal.  

     Sekretær: Ingvild Bretten Berg 

2 repr. til å underskrive tingprotokoll Turid Krudtå og Tore Sandem 
 

 

Kommentarer og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet. 

 

 

Vedtak: 

• Forslag til dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og representanter 

til å underskrive protokollen ble godkjent 

 

5 NORGES SKIFORBUNDS BERETNINGER  
 
Beretningen for perioden 2016-2018 var fremlagt til Skitingets behandling med følgende 

forslag til vedtak: 

 

 

Innledning ved skipresident Erik Røste 

I sin innledning rettet skipresidenten fokus på: Viktigheten av alt det gode utviklingsarbeidet 

(SUM) som gjøres i ski-Norge, den krevende perioden med to av våre beste utøvere dømt for 

brudd på dopingbestemmelsene og svekket tillitt til NSF, økonomiske utfordringer og presset 

på landslagsmodellen, men ikke minst den enorme sportslige suksessen. 

 

Skipresidenten konkluderte med at så langt har organisasjonen kommet godt i gang med de 
viktigste prioriteringene i Skipolitisk dokument (SPD). Den neste tingperioden handler 
derfor mye om å fortsette dette arbeidet i samme retning og med samme energi, med:  
 

• Skireformen, SUM og Norgesturneen 

• Flere kvinner i ledende posisjoner   

• Å gjøre endringer for å tilpasse oss morgendagens behov.  
 

• Beretningen for 2016-2018 godkjennes 
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Utviklingsavdelingen v/Helen Ingebretsen og Atle Rolstadaas: 

Fra skipolitikk til skiaktivitet: 

Skipolitisk dokument (SPD) 2016-2020 legger føringene. Skistyrets prioriterte hovedmål i 

perioden har vært: «Skiforbundets medlemsmasse skal øke gjennom økt rekruttering og 

tiltak for å beholde flere i skiidretten».  

Implementering av SUM er gjort gjennom etablering av «Norgesturneen», et virkemiddel for 

å øke kompetansen i klubb og synliggjøre gode eksempler. Norgesturneen har som mål 

kompetanseheving innenfor områdene: Organisasjon, aktivitet, arrangement, anlegg og 

trener.  

 

Norge-rundt aktiviteter fra høsten 2017 til april 2018 har gitt 370 tiltak som er knyttet til 

SUM ut mot klubb. I tillegg kommer kurs gjennom trenerløypa og oppfølging av SPD 

gjennom utvikling av handlingsplaner. 

 

Implementering av SUM: 

• Det er gjennomført 20 HP-prosesser sentralt og 23 i krets. 

• Det er gjennomført over 100 sonemøter, besøk og prosesser i klubb. 

 

Verktøy som er utviklet for implementering av SUM i klubb er: 

• Sjekklister og mal for handlingsplan 

• Temaøkter 

• Work-shop 

 

Veien videre er planlagt med: 

• Kompetanseheving er et kontinuerlig arbeid. 

• Videreutvikle konsepter på bakgrunn av erfaringer. 

• Forsterke det gode arbeidet som gjøres i klubb. 

 

Klubbveiledere er utdannet i alle skikretser. Alt materiell som er utviklet ligger tilgjengelig på 

skiforbundets nettsider i fagportalen og Ski-TV 

  

Kommentarer og generell debatt 

 

Eventuelle feil/skrivefeil i beretning leveres sekretariatet. Grenkomiteenes beretninger er 

behandlet og godkjent i de ulike fagmøter. 

 

Merknad til årsberetningen 2016-2018; 

Tabeller og statistikk på side 257 til 262. Det er en feil i grunnlag aktivitetstall for 2015 og 

2016, der aktivitetstall fra Nord-Trøndelag Skikrets er byttet om med Nordland Skikrets sine 

aktivitetstall. 

 

Arvid Wisløff, Sør-Trøndelag Skikrets:  

Takk for gode innledninger, endring er et viktig tema å jobbe med fremover, følge med på 

samfunnsutviklingen. SUM er lik endring i praksis. Alle skal med, alle skal med på sin måte. 

Tydelighet er viktig, jobbe for å være i front, for å møte endringer. Det nye styret må 

synliggjøre hva vi skal endre og møte utfordringene. Endringsvilje må mobiliseres og det 

kreves økonomi og ressurser. 
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Johan Børsheim, Hordaland Skikrets:   

Anlegg: Sikre skianlegg med snø er avgjørende. Skikretsen har jobbet med skianlegg i 

Bergen, god dialog mellom NSF, klubb og krets. Vi planlegger flere skianlegg i Bergen med 

kunstsnø samt rulleskianlegg. Takk til NSF for godt trykk i prosjektet. 

 

Det ble foretatt avstemning over foreslåtte vedtak. De som var for vedtaket slik det var 

fremlagt fra Skistyret ble bedt om å stemme ja.  Resultatet fra avstemningen var som følger:  

 

 
 

Etter dette har Skitinget fattet følgende vedtak: 

 

Vedtak: 

• Skistyrets og grenkomiteenes årsberetning for 2016-2018 godkjennes 

 

6 NORGES SKIFORBUNDS REGNSKAPER FOR 2016 og 2017 

6.1   Regnskap 2016 og 2017 
 

Skistyret fremmet årsregnskapene og de økonomiske årsberetningene for 2016 og 2017 til 
behandling på Skitinget med følgende forslag til vedtak:  
 

Innledning ved generalsekretær Stein Opsal: 

 
Hovedtrekk:  

• Perioden 2011-2016: 5 av 6 år med overskudd  

• Fortsatt solid egenkapital: Mnok 72,9 

• Underskudd i 2017: Mnok - 14,6 
 
 

• Årsregnskapene og de økonomiske årsberetningene for 2016 og 2017 
godkjennes 
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Opsal gjennomgikk hovedårsakene til underskuddet for 2017: 

• Investering i nye viktige arrangementer, og avlysning av ett verdenscuparrangement 
pga. værforhold 

• Ekstraordinære kostnader, hovedsakelig advokatkostnader ved 3 store utøversaker 
(Johaug, Sundby, Kristoffersen), men også en pålagt IT-kostnad fra Norges 
Idrettsforbund. 

• OL-oppkjøring, noen landslag satset sterkere før OL enn budsjettert. 
  
Det ble videre redegjort for at det er avdekket svakheter i resultatrapportering og 
årsprognose for 2017. Manglende negativ resultatvarsling medførte at nødvendige 
strakstiltak ikke ble iverksatt. Underskuddet kunne vært redusert gjennom ytterligere tiltak 
på et tidlig tidspunkt. 
 
Økonomifunksjonen må ha riktig kompetanse, sikre systemer, og topp kvalitet i rapporter og 
prognoser. Skistyret og grenkomiteene må få raske og sikre rapporter for optimal styring av 
virksomheten. En rekke tiltak iverksettes for å stramme opp styringen og sikre bedre 
kontroll.  
 
Samtidig må grenene også ta ansvar, og etterleve sine egne styregodkjente budsjetter ved 
planlegging av aktiviteten. Kvaliteten på dette varierer i stor grad i grenene og vil ha høyt 
fokus fremover. Flere grener har hatt full kontroll på driften også i et krevende 2017. 
 
Generalsekretæren gikk videre gjennom de strakstiltak som er gjennomført første halvår i 
2018. Økonomifunksjonen styrkes gjennom: 

• Ny regnskapsmedarbeider pr. 1. april. 

• Tidligere skistyremedlem og leder av FK, Håkon Wibstad, er ansatt som ny 
økonomisjef. Han har god bakgrunn fra lederstillinger innen økonomi, gjennom en 
årrekke og kjenner NSF, organisasjonen og økonomifunksjonen fra innsiden. 

• Fokus på kvalitetssikring av alle budsjetter. Sikre samsvar mellom budsjett og 
aktivitetsnivå. 

• Tettere løpende samarbeid med grenkomitéer og sportssjefer.  

• Raskere varsling av negative avvik. 

• Gjentatte negative avvik må få en tydeligere konsekvens. 

 
Oppsummert ble tingdelegatene informert om at strammere styring, tettere oppfølging og 
bedre rapportering skal sikre bedre styringsgrunnlag for skistyret og grenkomiteer.  
 
Videre gjennomgikk generalsekretæren inntekter for årene 2016 og 2017: 

• Tilskuddene har vært stabile over en del år.  

• Markedsinntektene har økt betydelig i flere år, men stabiliserte seg i 2017 på Mnok 
177. 

• TV-avtalene har økt fra Mnok 30,1. i 2014, til 54,1 i 2017. (+ 30 % fra 2016, og +79% 
fra 2014). Løpende TV-avtaler har gjennomført 2 av 5 sesonger. 

• Totale inntekter passerte for 1. gang Mnok 300. i 2016, og økte til Mnok 311 i 2017 
 
Økonomistyringen i grenene varierer i stor grad. 3-4 grener har god kontroll på aktiviteten og 
tilpasser driften etter tilgjengelige inntekter. Langrenn, Hopp, Freestyle og Telemark har god 
kontroll. Langrenns store underskudd i 2017 oppleves som engangstilfelle med store 
ekstraordinære kostnader til advokathonorar mv. Selv i OL-oppkjøringen holdt landslagene i 
Langrenn seg under budsjett. 
 
Alpint og Kombinert har en svak historie over tid, med gjentatte store underskudd. 
Tingdelegatene ble imidlertid orientert om at begge komiteer viser sterk vilje til å snu 
trenden og gjøre konkrete tiltak for at dette ikke skal gjentas. Alpint har ansatt egen 
økonomiansvarlig som støtte til sportssjefen. Kombinert kutter i aktiviteten for å tilpasse 
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kostnadene til inntektene. Første oppgave til ny økonomisjef blir, i tett samarbeid med 
komitéene, å få total kontroll på driften. 
 
Grenene Langrenn, Hopp og Telemark har positiv egenkapital; henholdsvis Mnok 0,9, Mnok 
0,7 og Mnok 3,1. Freestyle, kombinert og alpint har negativ egenkapital; henholdsvis mnok 
1,2, Mnok 6,4 og Mnok 9,6 mill. Totalt summeres dette til Mnok 12,6 i negativ egenkapital i 
2017 for gren. All negativ egenkapital skal tilbakebetales. 
 
Det ble til slutt orientert om at nettokostnad for kretsapparatet beløper seg til Mnok 4,2 mill. 
i 2017.  
 
Skipresident Erik Røste:  
Skistyret er ikke fornøyd med årsresultatet for 2017 da det foreligger et ikke-akseptabelt 
underskudd. Skistyret har bestilt og mottatt en ekstra revisorrapport for en gjennomgang av 
de faktiske forhold. Revisorrapporten var mottatt av Skistyret to dager før Skitinget. Røste 
henviste til at etter en rask gjennomgang av rapporten bekrefter denne administrasjonens 
egen analyse. Skistyret har så langt vært fornøyd med de tiltak og den analyse som er 
gjennomført. Det nye styret som velges under Skitinget vil som en av sine første saker 
gjennomgå revisjonsrapporten og foreslåtte tiltak grundig. Kompetanseoppbygging i 
økonomi og i aktuelle grener vil være sentralt og gi bedre styringsverktøy i framtida. 
 
 

Kommentarer og generell debatt  

 

Sveinung Karlsen, Kontrollutvalget: 

Karlsen rapporterte fra arbeidet til Kontrollutvalget. Utvalget har hatt en travel tingperiode 

pga. ekstraordinære saker. Kontrollutvalget har ikke vært fornøyd med kontrollrutiner, 

spesielt i Alpint og Kombinert, dette er tatt tak i. Budsjettprosess har vært tilfredsstillende, 

men utvalget påpeker at det er viktig med rapportering av avvik. Kostnadskontroll i.fm. 

arrangement kan forbedres. Kontrollutvalget påpeker at det er en sammenheng mellom 

omdømme og økonomi, og understreker viktigheten av styring og kontroll. Regnskapene 

2016 og 2017 er godkjent av Kontrollutvalget. 

 

Audun Skattebo, Oppland Skikrets:  

Egenkapitalen (EK) er god, så det er ingen krise i forhold til EK.  Skattebo la til grunn at 

kretsene må få bedre informasjon om økonomien, og tiltak må iverksettes. Kretsene må stille 

kritiske spørsmål. Skattebo påpekte mangelfull økonomistyring og samhandling, og økning i 

administrasjonsutgifter. Det ble stilt spørsmål om kontrollutvalget har gode nok fullmakter. 

Det ble etterlyst mere detaljerte rapporter og detaljert vurdering av perioderegnskap 

fremlagt på kretsledermøtene.  Skattebo understreket at det nå er viktig å jobbe sammen i 

felles retning. Skattebo fremla følgende forslag for Skitinget:  

  

Forslag:  

Kontrollutvalget deltar på Kretsledermøtet fremover og legger fram 

detaljert vurdering av perioderegnskap og vurdering på framdrift og 

kvalitet på rapportering.   

 

Tingdirigentene foreslo at Skattebos forslag vedlegges protokollen, noe tingdelegatene gav 

sin tilslutning til.  

 

Arvid Wisløff, Sør-Trøndelag Skikrets:  
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God presentasjon. Må stille spørsmål ved styringen, overraskelse er alvorlig på relativt kort 

tid, mangel på kontroll og rapporteringsrutiner. Må være tiltak og handling, ikke bare positiv 

innstilling. Risiko: aktiv risikostyring viktig, samarbeidet med Equinor videreføres. Gjøre 

endringer som skaper helhet.  

 

Pål Angell Bergh, Agder og Rogaland Skikrets:  

Kommentar: savner risikostyring relatert også til inntekter, ikke bare til kostnader. Spesielt i 

forhold til arrangement og sponsorer. 

 

Johan Børsheim, Hordaland Skikrets: 

NSF har over tid utviklet seg til et konsern, basert på dugnad og frivillighet og utfordrende å 

styre. Må lære av historien, se på struktur i styring og rapportering. Må ta tak. 

 

Paul Einar Borgen, Kombinertkomiteen:  

KK ikke fornøyd, skjuler seg en inntekt på 900.000,- ført mot balanse og ikke i 

resultatregnskapet. 

 

Generalsekretær Stein Opsal: 

Avstand mellom administrasjon og gren er en utfordring. Risikostyring er viktig, skal se på 

både inntekter og kostnader. Sårbare på arrangement og markedsinntekter. 

 
Etter debatten ble det foretatt en avstemning over forslag til vedtak. Resultatet av 
avstemningen var som følger:  
 
 

 
 
Med dette fattet Skitinget følgende vedtak: 
 
Vedtak: 

• Årsregnskapene og økonomisk årsberetning for 2016 og 2017 

godkjennes 
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6.2    Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretninger 
 
Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretninger for 2016 og 2017 forelå i Norges 
Skiforbunds beretning for perioden 2016-2018.  
 
Skistyret fremla revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretninger for Skitinget med 
følgende forslag til vedtak:  
 
U 

 

Kommentarer og generell debatt 

Ingen ønsket ordet i saken.  

 

Skitinget foretok en avstemning over fremlagte forslag til vedtak. Resultatet av avstemningen 

var som følger: 

 

 
 

Med dette fattet Skitinget følgende vedtak: 

 

Vedtak:  

• Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets rapport ble tatt til 
etterretning 

 
 

  

• Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretninger for 2016 og 2017  
tas til etterretning 
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7 REVISOR OG REVISORS HONORAR  
   
Skistyret fremmet for Skitinget forslag om engasjement av revisor, og ba om fullmakt til å 
fastsette revisors honorar. Skistyret fremmet saken med følgende forslag til vedtak:  
 

 
Begrunnelse 
 
Deloitte AS er skiforbundets nåværende revisor. Administrasjonen har et godt samarbeid 
med dagens revisjonsteam  
 
Da Deloitte har vært skiforbundets revisor i mange perioder, foreslo Skistyret for Skitinget at 
det er naturlig å gjennomføre en evaluering og anbudsprosess for revisjonstjenesten i forkant 
av Skitinget i 2020.  
 

Kommentarer og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet i saken.  

 

Skitinget foretok en avstemning over fremlagte forslag til vedtak. Resultatet av avstemningen 

var som følger: 

 

 
 

Med dette fattet Skitinget følgende vedtak: 

 
Vedtak:  

• Skitinget engasjerte Deloitte som Norges Skiforbunds revisor for 

perioden 2018-2020 

• Skistyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar 

• Skitinget engasjerer Deloitte som Norges Skiforbunds revisor for perioden 2018-
2020 

• Skistyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar 
• Skitinget ber Skistyret gjennomføre en anbudsprosess for revisjonstjenesten i 

forkant av Skitinget 2020 

turkr200863
Tekst i maskinskrift
TK



Norges Skiforbund 
Protokoll Skitinget 

Stavanger, 2.-3. juni 2018 

 

 

19 

• Skitinget ber Skistyret gjennomføre en anbudsprosess for 
revisjonstjenesten i forkant av Skitinget 2020 

 
 

8 FORSLAG FRA SKISTYRET 
 

8.1 Etiske retningslinjer og etisk komite 
 

Skistyret hadde mottatt en henstilling fra Kretsledermøtet vedrørende etiske retningslinjer 

gjeldende for alle tillitsverv i skiidretten, nærmere også forslag om å opprette en etisk komite. 

Skistyret hadde diskutert saken, og fremla for  Skitinget følgende forslag til vedtak:  

 

 
 
Begrunnelse 

 
Forslag til etiske retningslinjer gjeldende alle verv i skiidretten var forelagt Skitinget.  
 
Når det gjelder opprettelse av en etisk komite, har Skistyret sett på alternative organiseringer 
av etiske komiteer i andre bransjer og organisasjoner, herunder finansnæringen, etiske 
komiteer i helsevesenet og fotballforbundets etiske komite.  Skistyret er av den oppfatning at 
mandat og myndighet for en etisk komite krever en nærmere analyse og gjennomgang. 
Videre ser Skistyret at det bør utredes hva oppgavene til en etisk komite skal være, først og 
fremst knyttet til vurderinger av brudd på de etiske retningslinjene dersom disse blir vedtatt.  
Skistyret foreslår derfor at Skitinget vedtar at det opprettes en etisk komite på 3-5 personer, 
og gir Skistyret fullmakt til videre å utrede mandat, oppgaver og fullmakt for en etisk komite 
i etterkant av Skitinget. Videre at Skistyret får i ansvar å oppnevne den etiske komiteen når 
mandat og fullmakt er besluttet. 
 
 
Innledning ved Tove Moe Dyrhaug, Skistyret: 

Det å ha gode og gjennomførbare etiske retningslinjer handler om å bevisstgjøre oss på vår 

rolle som idrettsledere. Det handler også om god ivaretakelse av idrettens anseelse. Norges 

Skiforbund innførte i 2014 etiske retningslinjer for ansatte og Skistyret/tillitsvalgte.  

 

Skistyret støtter forslag fra kretsledermøtet om å innføre etiske retningslinjer for alle 

tillitsverv i organisasjonen. Videre støtter Skistyret forslag om å opprette en etisk komite. 

Den etiske komiteen skal behandle saker om brudd på de etiske retningslinjene. Styret har 

derfor fremmet forslag til Skitinget om etiske retningslinjer for alle tillitsvalgte, og 

opprettelse av en etisk komite.  

• Etiske retningslinjer gjeldende alle verv i skiidretten vedtas 

• Skitinget gir Skistyret fullmakt til å gjøre endringer i de etiske retningslinjene 
mellom Skitingene, dersom Skistyret finner dette formålstjenlig 

• Skitinget ber Skistyret utrede mandat, innhold og fullmakt for en etisk komite. 
Den etiske komiteen skal bestå av 3-5 medlemmer. Komiteen skal behandle saker 
som gjelder brudd på de etiske retningslinjene til Norges Skiforbund 

• Skitinget ber Skistyret om å oppnevne den etiske komiteen så snart mandat og 
fullmakt er besluttet 
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Det er en erkjennelse at dette i saksforberedelsene til Skitinget gikk litt fort. I nevnte forslag 

er det fremmet at Skitinget gir Skistyret fullmakt til å oppnevne etisk komite. Styret 

diskuterte på forberedelsesmøte til Skitinget at forslaget heller burde være at det er Skitinget 

som skal oppnevne den etiske komiteen, med begrunnelse at en etisk komite må være 

uavhengig og frittstående. Skistyret ønsker derfor å endre sitt forslag til at det er Skitinget 

som oppnevner etisk komite. Den kan oppleves som lang tid til neste Skiting i 2020 før man 

kan oppnevne en slik komite. Det foreslås derfor et kretsledermøte får fullmakt til å 

oppnevne komiteen i inneværende periode.  

 

Før en etisk komite oppnevnes foreslår Skistyret videre at mandat, sammensetning, formål, 

mål, arbeidsform, omfang, avgrensninger, lovmessig forankring, konsekvenser og oppfølging 

bør utredes nærmere. Skistyret foreslår derfor en nærmere utredning av mandat mv. for etisk 

komite, med det formål at Skitinget i neste omgang oppnevner komiteen. I mellomtiden 

foreslår Skistyret at Kretsledermøtet får fullmakt til å godkjenne mandat, sammensetning, 

formål mv., samt oppnevnelse av etisk komite som virker frem til Skitinget 2020.  

 

Kommentarer og generell debatt 

Marit Roland, Oppland Skikrets:  

Dette er en viktig sak. Oppland Skikrets støtter intensjonen bak etablering av etiske 

retningslinjer og opprettelse av etisk komite. Fellesskap og omdømme utvikles gjennom vår 

organisasjonskultur, dvs. også vårt verdigrunnlag. Vi må sikre at verdigrunnlaget 

konkretiseres og synliggjøres gjennom handlinger. Derfor er det viktig med et etisk 

rammeverk knyttet til verdigrunnlaget og handlingene våre. Norges Idrettsforbunds 

Åpenhetsutvalg, også kalt Bernanderutvalget, kom høsten 2016 med en rapport knyttet til 

innsyn, åpenhet og tillitt. Alle særforbund er oppfordret til å implementere utvalgets 

anbefalinger, på lik linje med Norges Idrettsforbund.  

Oppland Skikrets ønsker at det skal benyttes noe bedre tid på forslaget til de etiske 

retningslinjene, og innholdet og arbeidsoppgavene til en etisk komite.  

Det påpekes at de etiske retningslinjene til alle tillitsvalgte bør korrelere med Skistyrets 

etiske retningslinjer.    

Oppland Skikrets synes det fremlagte forslaget er et godt utgangspunkt, men at det ikke 

dekker mange nok områder. De etiske retningslinjene bør også inneholde forhold til alkohol, 

habilitet, nulltoleranse for seksuell trakassering og miljø. Oppland Skikrets foreslår derfor at 

det jobbes videre med retningslinjene, samtidig som det jobbes parallelt med opprettelse av, 

og innhold i arbeidsoppgaver til en etisk komite, herunder også myndighet og konsekvenser 

ved brudd på de etiske retningslinjene og prosedyrer for oppfølging. Skal det være et 

reglement som skal ettergås, må det også være en varslingskanal ved brudd på 

retningslinjene.  Oppland Skikrets foreslår at det oppnevnes en arbeidsgruppe som frem til 

kretsledermøtet til høsten tar stilling til et fullverdig sett etiske retningslinjer. Videre foreslås 

at Kretsledermøtet får myndighet til å oppnevne en etisk komite som virker frem til Skitinget 

2020, og til sist at det opprettes en slags varslingskanal for brudd på retningslinjene. Fra 

2020 er det Skitinget som oppnevner og velger etisk komite.  

Følgende forslag til vedtak ble fremmet skriftlig fra Oppland Skikrets: 
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Skitinget oppretter en arbeidsgruppe som utarbeider etiske retningslinjer 

gjeldene for alle som har verv i skiidretten.  
Arbeidsgruppen utarbeider forslag til mandat, innhold, fullmakter, myndighet og 

antall medlemmer for en etisk komite. 
Forslag til etiske retningslinjer og etisk komite behandles på ledermøte høsten 

2018 og vedtas av skistyret 
Den etiske komiteen oppnevnes av skistyret for perioden 2018 - 2020. Fra og 

med Skitinget 2020 velges etisk komite på Skitinget 
 
Det utvikles varslingskanal for innmelding  av brudd på de etiske retningslinjene.  

Tove Moe Dyrhaug, Skistyret:  

De foreslåtte etiske retningslinjene er basert på Skistyrets retningslinjer, tilpasset å gjelde 

hele organisasjonen.  

Skistyret støtter forslaget til Oppland om å bruke mere tid på utarbeidelse av de etiske 

retningslinjene, samt å ta inn forhold knyttet til habilitet mv.   

Mette Thorslund, Hedmark Skikrets:  

Hedmark Skikrets støtter forslaget til Oppland. Retningslinjene skal gjelde alle, ned på 

grasrota. De må være enkle å forstå og kommunisere ut, og det er viktig at det finnes 

sanksjonsmuligheter. 

Andreas Ekker, Lov- og påtaleutvalget (LPU):  

Viktig at Tinget er høyeste myndighet. Saker ved brudd på etiske retningslinjer må 

behandles, LPU har mandat til å behandle saker, må ikke bli en dobbeltbehandling. 

Skipresident Erik Røste: 

Skistyret støtter at det brukes noe mer tid, og at Kretsledermøtet får mandat for å komme i 

gang.  Det understrekes samtidig at det i fremtiden er Skitinget som skal vedta retningslinjer 

samt oppnevne etisk komite. Det er viktig at det er Skitinget som høyeste organ som har 

denne myndigheten. Skistyret/tillitsvalgte og ansatte har egne detaljerte etiske retningslinjer 

fra 2014, disse revideres fortløpende.  

Oppsummert vil saken behandles av Kretsledermøtet høsten 2018, vedtas av Skistyret, for så 

å bli vedtatt på neste Skiting i 2020.  

Etter debatten samlet Skitinget seg om forslag til vedtak gjengitt nedenfor. Det ble ikke 

gjennomført avstemning i saken.  

Vedtak: 

• Skitinget oppretter en arbeidsgruppe som utarbeider etiske 
retningslinjer gjeldene for alle som har verv i skiidretten.  

• Arbeidsgruppen utarbeider forslag til mandat, innhold, fullmakter, 
myndighet og antall medlemmer for en etisk komite. 

• Forslag til etiske retningslinjer og etisk komite behandles på 
Kretsledermøte høsten 2018 og vedtas av Skistyret 

• Den etiske komiteen oppnevnes av Skistyret for perioden 2018 - 2020. 
Fra og med Skitinget 2020 velges etisk komite på Skitinget 

• Det utvikles varslingskanal for innmelding av brudd på de etiske 
retningslinjene.  
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8.2 Lovendring, godkjenning av årsregnskap i kretsledermøte 
 

Skistyret fremmet for Skitinget forslag om lovendring vedrørende endring i NSFs lov §32, 

vedrørende kretsledermøtets oppgaver, med følgende forslag til vedtak 

 

Begrunnelse 
 
Skistyret hadde lagt til grunn at Norges Skiforbund bør følge anbefalingene til 
«Åpenhetsutvalget» som kom med anbefalinger til NIF i oktober 2016.   
 
Blant anbefalingene fra utvalget var at NIFs budsjett, årsregnskap, årsberetning og 
kontrollutvalgets beretning skal behandles og vedtas årlig. Det ble videre anbefalt at dette 
også bør gjelde for alle særforbund. En årlig behandling vil gi en mere løpende kontroll av 
virksomhetens budsjettering og økonomistyring. Skistyret hadde diskutert 
Åpenhetsutvalgets anbefaling, og ba Skitinget om å godkjenne endring i kretsledermøtets 
oppgaver slik at også Skiforbundets årsregnskaper kan godkjennes årlig. Som konsekvens av 
dette forslaget, ble det lagt til grunn at også kontrollutvalgets beretning skal godkjennes årlig.  

 
Når det gjelder skiforbundets årsberetning, ble det gjort et vedtak på Skitinget i 2016 om at 
beretningen skal følge tingperioden på 2 år. Dette for å avrapportere aktivitet i henhold til 
handlingsplaner som følger tingperioden.  Skistyret er av den oppfatning at årsberetning, 
som på Skitinget i 2016 ble endret til å være en beretning som følger tingperioden, 
opprettholdes i henhold til Skitingets vedtak i 2016.  
 
Forslaget krever en lovendring i NSFs lov §32, kretsledermøtets oppgaver, med nytt punkt b 
og c. Videre krever forslaget en lovendring i § 37 d, om kontrollutvalgets oppgaver. Forslaget 
til lovendring var fremlagt i sakspapirene.  
 
Presisering ved dirigent Sverre K. Seeberg:  

Skitinget er skiidrettens høyeste organ og det er viktig at endelig godkjenning av 

årsregnskap og kontrollutvalgets beretning skjer på tinget. Årsregnskapene og 

kontrollutvalgets beretning behandles på kretsledermøte mellom skitingene, den formelle 

godkjenningen skjer imidlertid på Skitinget.  

 

Skitinget besluttet deretter en justering av vedtaksformuleringen, slik at det omhandler 

behandling og ikke godkjenning. Etter dette ble følgende vedtatt, uten at det ble gjennomført 

avstemning i saken:  

 

Vedtak: 

• Skitinget godkjenner forslag til lovendring i §32(2) vedrørende 

kretsledermøtets oppgaver til også å inkludere behandling av 

årsregnskap i årene mellom Skitinget 

• Skitinget godkjenner forslag til lovendring i §32 (2), vedrørende 
kretsledermøtets oppgaver til også å inkludere godkjenning av årsregnskap i 
årene mellom Skitinget  

• Påfølgende godkjenner Skitinget lovendring i §37 d vedrørende kontrollutvalgets 
oppgaver 
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• Påfølgende godkjenner Skitinget lovendring i §37 vedrørende 

kontrollutvalgets oppgaver 

 

8.3 Lovendring, grenkomiteenes nestledere oppnevnes av Skistyret 
 

Skistyret fremmet for Skitinget forslag om lovendring vedrørende endring i NSFs lov §21, 

vedrørende valg på Skitinget, med følgende forslag til vedtak: 

 

 

 
 
Begrunnelse 
 
På Skitinget i 2014 ble det gjort en lovendring i lovens tekst om valg på Skitinget, jfr. dagens 
§ 21 pkt. 11 a, strekpunkt 5: 

Foreta følgende valg 
Ledere og nestledere i grenene med komitestatus, jfr. §25 pkt. 1 

Med valg av nestleder i grenkomiteene på Skitinget, er det manglende samsvar mellom 
valglinjer og rapporteringslinjer. Det er kun komiteleder, ved sin deltakelse i Skistyret, som 
etter loven rapporterer til Skitinget. Grenkomiteenes nestledere rapporterer til Skistyret 
gjennom grenkomiteene. For å oppnå samsvar mellom valglinjer og rapporteringslinjer 
hadde Skistyret fremlagt et forslag om å gå tilbake til at det er grenkomiteenes leder som 
velges på Skitinget, mens nestledere oppnevnes av Skistyret.  
 
Lov- og Påtaleutvalget hadde overfor Skistyret redegjort for at i det tilfelle en 
grenkomiteleder ville falle fra, ville lovens § 25 (3) bli gjeldende. Lovens §25 sikrer dermed at 
det ikke er nødvendig å innkalle til ekstraordinært Skiting for at nestleder av grenkomiteen 
kan tre inn i Skistyret ved frafall av en komiteleder.  
 
Innledning ved visepresident Eva Tine Riis-Johannessen: 
For å oppnå samsvar mellom valglinjer og rapporteringslinjer foreslås det å gå tilbake til at 

det er grenkomiteenes leder som velges på Skitinget, mens nestledere oppnevnes av 

Skistyret.  

Kommentarer og generell debatt 

Ingen ønsket ordet i saken vedrørende Skistyrets forslag til at Skitinget godkjente forslag til 

lovendring.  

 

Under behandling av sak 8.2 fremla valgkomiteen et forslag knyttet til lovendring vedrørende 

varamedlem i Skistyret. Følgende forslag ble gjennomgått for tingforsamlingen:  

 

• Valgkomiteen foreslår at varamedlemmet til styret møter ved forfall fra styrets 
medlemmer, avgrenset mot grenkomitelederne. Dersom forslaget får tilslutning fra 
Skitinget, ber en om at LPU gis i mandat å innarbeide endringen i lovteksten. 

 
Valgkomiteen begrunnet sitt forslag med at dagens ordning med et varamedlem som ikke 
møter i styremøtene før et fast medlem av styret trer ut av sitt styreverv, er å misbruke en 

• Skitinget godkjenner forslag til lovendring i §21 pkt. 11 a, strekpunkt 5, 
vedrørende endring i valg av grenkomiteenes nestleder, påfølgende lovendring i 
§34 og §36 
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tillitsvalgtressurs. I de to siste periodene har ikke det oppnevnte varamedlemmet vært 
innkalt til noen møter i Skistyret.  
 

Det ble ikke gjennomført noen avstemning under sak 8.3. Etter debatten vedtok Skitinget 

følgende: 

 

Vedtak: 

• Skitinget godkjente forslag til lovendring i §21 pkt. 11 a, strekpunkt 5, 
vedrørende endring i valg av grenkomiteenes nestleder, påfølgende 
lovendring i §34 og §36 

• Skitinget godkjente valgkomiteens forslag om at varamedlem skal møte 
ved forfall fra styrets medlemmer, avgrenset mot grenkomitelederne.  

• Skitinget gav LPU mandat å innarbeide endring om varamedlem i 
lovteksten 

 
 

8.4 Prosjekt kompetanseutvikling, videreføring 
 

Skistyret la fram sak for Skitinget om videreføring av prosjekt kompetanseutvikling, med 

følgende forslag til vedtak:  
 

Begrunnelse 
På Skitinget i 2014 ble det vedtatt å styrke kompetanseområdet gjennom å avsette 
prosjektmidler i en treårs periode for å utvikle og ferdigstille trenerløypa i alle grener. 
Kompetanseprosjektet ble iverksatt fra 1. januar 2015. En styringsgruppe har ledet arbeidet, 
og en prosjektleder har hatt ansvar for fremdrift og administrativt arbeid med utvikling av ny 
trenerløype.  Skitinget gav Skistyret fullmakt til å benytte inntil to millioner kroner fra 
Skiforbundets egenkapital hvert år i prosjektperioden for å sikre gjennomføring av 
prosjektet. 
 
På Skitinget i 2016 ble det vedtatt et nytt Skipolitisk dokument (SPD) basert på SUM, 
Skiforbundets utviklingsmodell. For å nå målene som er satt i SPD må det fortsatt arbeides 
med systematisk kompetanseutvikling i organisasjonen i årene som kommer. Skistyret 
fremla derfor for Skitinget forslag om å videreføre prosjektmidler til kompetanseområdet, for 
å sikre utvikling av felles struktur for kurs- og kompetanseutvikling innen arrangement, 
anlegg, for teknisk delegerte og dommere, og for organisasjons- og klubbutvikling mv.   
Skistyret hadde lagt til grunn at det er et hovedmål å finne midler til prosjektet gjennom 
skiforbundets ordinære drift. Samtidig ønsker Skistyret å sikre prosjektet ressurser, slik at 
kompetanseutvikling ikke blir en salderingspost som skal vurderes mot annen aktivitet som 
foregår i grenene og utviklingsavdelingen for øvrig.  Skistyret ba derfor Skitinget om fullmakt 
til å benytte inntil Mnok 2 fra egenkapitalen til dette arbeidet for perioden 2018-2020.  
 
Innledning ved Toril Skaflestad, Skistyret: 

Rapport fra kompetanseprosjektet er lagt fram. Det er et meget viktig arbeid som er gjort i 

tingperioden med bl.a. ferdigstilling av fullverdig trenerløype trener 1-3. Arbeid med 

• Skitinget gir Skistyret fullmakt til å benytte inntil mnok 2 av egenkapitalen hvert 
år i perioden 2018-2020, totalt mnok 6, til styrking av kompetansearbeidet for å 
nå målene i skipolitisk dokument og målene om implementering av 
Skiforbundets utviklingsmodell 
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kompetanseutvikling og utdanning er uhyre viktig, det er en pilar for NSF sin visjon. 

Kompetanseutvikling er en rød tråd for å skape videre utvikling. Skistyret er derfor av den 

oppfatning at det er meget viktig å fortsette prosjektet. 

Kommentarer og generell debatt 

 

Kristian Dahl, Sør-Trøndelag Skikrets: 

Jeg har kurs som klubbveileder, og opplever at den viktigste jobben er gjort med 

implementering/strukturering av kursene. Det er viktig å kommunisere videre til NSF. Sør-

Trøndelag Skikrets mener at kompetanseprosjektet bør fortsette. 

Steinar Berthelsen, Buskerud Skikrets: 

Det har vært godt strategisk arbeid i styringsgruppa til prosjektet. Det er viktig å dele 

kompetanse, prosjektet bør videreføres. 

Skitinget foretok en avstemning over fremlagte forslag til vedtak. Resultatet av avstemningen 

var som følger: 

 

 
 

Med dette fattet Skitinget følgende vedtak: 

 

Vedtak: 

• Skitinget gir Skistyret fullmakt til å benytte inntil mnok 2 av 

egenkapitalen hvert år i perioden 2018-2020, totalt mnok 6, til styrking 

av kompetansearbeidet for å nå målene i skipolitisk dokument og 

målene om implementering av Skiforbundets utviklingsmodell 
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9 SKIPOLITISK DOKUMENT 2016 – 2020 
 

Skipolitisk dokument for perioden 2016-2020 ble vedtatt på Skitinget 2016. Det har vært 
utført et betydelig arbeid i organisasjonen siden Skitinget i 2016 med implementering av 
dokumentet. Skistyret fant det ikke nødvendig med revisjon av gjeldende skipolitisk 
dokument, og fremla derfor for Skitinget følgende forslag til vedtak: 
 
 

Innledning ved visepresident Eva Tine Riis-Johannessen: 

Skitinget vedtok Skipolitisk dokument i 2016 med store endringer og stor entusiasme. Det 

gjenstår fremdeles arbeid for implementering av dokumentet, noe vi er godt på vei med. 

Skistyret foreslår ikke en omfattende revidering før den kommende tingperioden, men legger 

til grunn at man skal fortsette og videreføre det gode arbeidet med Skipolitisk dokument for 

2016-2020 slik det ble vedtatt på Skitinget i 2016. 

 

Det ble ikke gjennomført noen avstemning i saken. Skitinget fattet følgende vedtak: 

 

Vedtak:  

• Skipolitisk dokument for perioden 2016-2020 videreføres 

  

• Skipolitisk dokument for perioden 2016-2020 videreføres  
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10 BUDSJETT 2019-2022 
 

Forslag til langtidsbudsjett for perioden 2019-2022 var fremlagt. 

Skistyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

 
 

Skitinget fikk fremlagt et forslag til langtidsbudsjett med forslag til moderat inntektsvekst, 
stram kostnadsstyring og moderat styrking av egenkapitalen. I langtidsbudsjettet er det også 
lagt til grunn midler til organisasjonsutvikling.   
 
Langtidsbudsjett for perioden 2019-2022 ble fremlagt til behandling med følgende 
hovedforutsetninger: 

• Langtidsbudsjett for 2019-2022 godkjennes 
 

• Skitinget fastsetter følgende kompensasjon for tillitsverv i Skistyret: 

       
  President: 
 Honorar basert på 100% stilling baseres på følgende prinsipper: 
  - Årlig honorar tilsvarende 14 G – 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 
    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: 
 Honorar baseres på følgende prinsipper: 
  - Årlig honorar tilsvarende 15% av 14 G – 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 
 
  Styremedlem: 
   - Årlig styrehonorar kr 30.000 
   - Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for  
     NSF for øvrig 
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Inntekter 

• Offentlige tilskudd (NIF) er budsjettert med svært beskjeden økning i perioden. 

• TV-avtaler. Gjeldende nasjonal og internasjonal TV-avtale trådte i kraft 1. mai 2016 og 
gjelder til og med sesongen 2020/21. TV-inntektene vil derfor ligge på samme nivå i hele 
avtaleperioden, men med individuelle forskjeller utfra arrangementsporteføljen som 
Norge til enhver tid besitter. 
Eventuelle økte inntekter i nye TV-avtaler vil først få en økning av betydning fra 2022. 
Det er imidlertid tatt høyde for en økning på 10% fra og med dette året. 

• Markedsinntekter. Det er lagt til grunn en moderat økning av markedsinntektene i gren 
og fellesavdelinger (sponsor/generalsponsorat/skipool). Alpint har en markant økning i 
2018 med ny utstyrsavtale. Markedsinntekter er budsjettert med en årlig økning på 3% i 
perioden. 

• Inntekter knyttet til arrangement er basert på arrangementsporteføljen som p.t. er tildelt 
og ligger inne i FIS sine langtidskalendere. World Cup Tour i langrenn gjør at sum 
markeds- og TV-inntekter øker vesentlig isolert sett i 2020. 

• Lisensinntekter. Inntektene fra skilisens er i perioden budsjettert på samme nivå som i 
2017-2018. 

• Andre inntekter er årlig indeksregulert med 2%. 

• Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig eurokurs på 9,2 i perioden 2019-2022, blant 
annet basert på langsiktige avtaler om valutasikring. 

 
Kostnader 

• Årlig lønnsjustering på 3% 

• Driftskostnader er KPI-justert årlig med 2% 

• Kostnader knyttet til arrangement er basert på arrangementsporteføljen som p.t. er 
tildelt og ligger inne i FIS sine langtidskalendere. World Cup Tour i langrenn gjør 
arrangørtilskudd øker i 2020 

 
Innledning ved Generalsekretær Stein Opsal: 

Skiforbundet har etter 2011 hatt en sunn og stabil driftssituasjon. Med unntak av årene 2014 
og 2017 har forbundet drevet med overskudd hele perioden. Målet for organisasjonen har 
vært å drive på «non-profit» basis, slik at disponible inntekter hvert år går til aktivitet, 
samtidig som egenkapitalen opprettholdes på et nivå som gir sikkerhet for fremtidig drift. 
 
Skitinget har gjennom tidligere vedtak gitt tillatelse til å tilføre midler fra egenkapital til drift 
av administrasjonen i skikretsene, og i de to siste tingperiodene også finansiering av 
kompetanseprosjektet. Selv om underskuddet i 2017 bidro til en reduksjon av egenkapitalen, 
er forbundets samlede egenkapitalbruk for årene 2012-2017 i henhold til Skitingets vedtak 
for perioden. 
 
Skiforbundets viktigste inntektskilder er sponsorinntekter i grenene og TV- og 
markedsavtaler knyttet til de TV-sendte arrangementene som verdenscup og NM i flere 
grener. 
 
Markedsavtalene i grenene har totalt sett hatt en stor økning de siste årene. Dog er det store 
individuelle forskjeller mellom skiforbundets grener. Alpint og Langrenn har for eksempel 
økt sine inntekter betydelig gjennom flere store og langsiktige avtaler, noe som gir et godt 
grunnlag for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå i mange år fremover. For de mindre 
grenene er det imidlertid svært utfordrende å opprettholde eller finne nye markedsinntekter. 
Finansieringen av enkelte grener vil derfor bli en enda større utfordring i årene som kommer. 
 
Inntektene knyttet til arrangement har økt betydelig på markedssiden, noe som skyldes nye 
konsepter som for eksempel Raw Air i Hopp og en generell økning i sponsorsalget for 
eksisterende arrangement. TV-avtalene har en syklus på 5 år, slik at inntektene er relativt 
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like fra år til år. Nåværende avtale varer til og med sesongen 2020/21, og en eventuell økning 
i nye avtaler vil derfor ha begrenset innvirkning på dette langtidsbudsjettet. 
 
Det er i langtidsbudsjettet ikke lagt inn en spesifisert sum til utviklingsprosjekter eller 
strategiske prosjekter. Denne type prosjekter vil måtte vurderes og prioriteres av Skistyret 
fortløpende, men vil først kunne realiseres når prosjektet er finansiert eller driftsresultatet 
for øvrig gir åpning for denne type prosjekter. 
 
 

Kompensasjon til Skistyret 
Kompensasjon til Skistyrets medlemmer, herunder president og visepresident, ble utredet og 
gjennomgått i forbindelse med behandlingen på Skitinget i 2016. Dette var igjen basert på 
prinsippvedtak fra Skitinget i 2014 og vedtak på idrettstinget til NIF i 2015 hvor det ble 
nedsatt en kompensasjonskomite. Kompensasjonskomiteens vedtatte godtgjørelse for 
Idrettsstyret, ble lagt til grunn for vedtaket om godtgjørelse av Skistyret på Skitinget i 2016. 

 
Skistyret foreslo for Skitinget å videreføre vedtaket fra Skitinget i 2016 med følgende mindre 
presiseringer: 
 
President: 

-  SÅrlig fast bilgodtgjørelse: kr. 100.000,- (+ km etter statens satser). Alternativt S 

  Firmabilordning i henhold til gjeldende regelverk. 

Dekning av merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet    

 Pendlerutgifter: kostnader til diett iht. statens satser ved opphold i Oslo. Nevnte   

 sats er 200 pr. døgn i 2016. 

 

 

Kommentarer og generell debatt 

 

Bjarne Ringstad, Akershus Skikrets:  

Vi er for oppstramming av styring og rapportering, men det er også viktig med gode 

resultater. Egenkapital i realiteten 90 mill. med momskompensasjon og tilbakebetalinger. 

Ekstra tilskudd til små grener som Freestyle og Telemark foreslås, med følgende forslag til 

vedtak:  

• Ekstra tilskudd til Freestyle og Telemark:  
Det budsjetteres med 2 mill., 1 mill. til Telemark og 1 mill. til Freestyle over 5 år, 
totalt 10 mill., som dekkes av egenkapitalmidler til utvikling av synliggjøring og 
marked for grenene. 
 

Skitinget stemte over forslaget fra Bjarne Ringstad, med følgende resultat: 
 

turkr200863
Tekst i maskinskrift
TK



Norges Skiforbund 
Protokoll Skitinget 

Stavanger, 2.-3. juni 2018 

 

 

30 

 
 
 
 Forslaget falt med 27 mot 74 stemmer. 1 stemte blankt.  

 
Audun Skattebo, Oppland Skikrets:  

God økonomistyring starter med gode budsjetter. Stiller spørsmål ved hva som ligger i 

administrative kostnader samt avvik på arrangement. Kompetanse/utdanning må ha 

forutsigbarhet, legges fast i langtidsbudsjettet fra 2021 og ikke være prosjektmidler. Savner 

fjorårstall i budsjettet for å kunne sammenligne og se strategiske prioriteringer. Det er viktig 

med risikostyring. To forslag fremmes fra Oppland Skikrets; kompetansearbeidet tas inn i 

budsjett + kontrollutvalgets deltakelse:  

• Kompetansearbeid tas inn i langtidsbudsjettet: Kompetansearbeidet synliggjøres i 
budsjettet fra 2018 til 2020 og videreføres fra 2021 igjennom midler og rammer 
som ligger i langtidsbudsjettet.  

• Oppfølging økonomi: Kontrollutvalget deltar på fremtidige kretsledermøter og 
legger frem detaljert vurdering av perioderegnskap og vurdering av fremdrift og 
kvalitet på rapportering.  

 

Dirigentene foreslo at forslaget fra Oppland Skikrets om oppføling av økonomi ble vedlagt 

protokollen. Skitinget gav sin tilslutning til dette.  

Stein Opsal, generalsekretær, svar til Audun Skattebo, Oppland Skikrets: 

Detaljbudsjett utarbeides hvert år. Arrangement er basert på arrangementsporteføljen. 

Langtidsplan er kun en rettesnor/målsetting, konverteres til årlige detaljbudsjett. 

 

Skipresident Erik Røste: 

Skistyret ønsker ikke å begrense aktivitet, har vist vilje til gode løsninger for de minste 

grenene, og har tatt 6 mill. til de minste fra større grener og sentraladministrasjon. Skistyret 

støtter ikke forslaget fra Akershus. Skistyret vil fortsatt se på omprioriteringer internt, men 

ønsker ikke å øremerke midler fra egenkapitalen slik foreslått fra Bjarne Ringstad. 

Svein Tore Dørmænen, Finnmark Skikrets:  

Til forretningsorden i forbindelse med forslaget fra Akershus: Man kunne snudd på forslaget 

fra Akershus, øke synlighet og få større inntekter. Hvordan øke synliggjøring for disse 

grenene og hvilke kostnader vil det ha? Innspill vedlegges protokollen.  
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Skistyrets forslag til vedtak, samt Oppland skikrets sitt forslag om at kompetansearbeid ble 

tatt inn i langtidsbudsjettet ble enstemmig vedtatt.  

 

Etter debatten sluttet Skitinget seg til Skistyrets forslag til vedtak. Det ble ikke foretatt noen 

avstemning i saken.   

 

Vedtak: 

 

• Langtidsbudsjett for 2019-2022 godkjennes 

 

• Skitinget fastsetter følgende kompensasjon for tillitsverv i Skistyret: 

  

President: 

 Honorar basert på 100% stilling baseres på følgende prinsipper: 

  - Årlig honorar tilsvarende 14 G – 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 

    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: 

 Honorar baseres på følgende prinsipper: 

  - Årlig honorar tilsvarende 15% av 14 G – 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 

 

  Styremedlem: 

   - Årlig styrehonorar kr 30.000 

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

     NSF for øvrig 
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• Kompetansearbeidet synliggjøres i budsjettet fra 2018 til 2020 og 

videreføres fra 2021 igjennom midler og rammer som ligger i 

langtidsbudsjettet 

 

11 FASTSETTELSE AV AVGIFTER 
 
Skistyret fremla forslag til Skitinget om en endring av gjeldende avgifter. Skistyrets fremmet 
saken med følgende forslag til vedtak:  
   

 

 
Begrunnelse 
 
Det tilligger Skitinget å fastsette satsene for deltageravgift til skikretsene. Deltageravgiften 
inngår i startkontingenten i alle terminfestede renn og innbetales til skikretsen hvor 
respektive renn arrangeres. 
 
Gjeldende satser for deltageravgiften ble vedtatt av Skitinget i 2010 og har vært uforandret 
siden.  
 
Skistyret fremmet forslag om en økning i deltageravgiften, da det finner at det etter så mange 
år med uendrede avgifter er naturlig med en økning på nivå med konsumprisindeks og 
prisstigning i perioden. Det ble foreslått å øke samtlige satser for deltageravgift med kr 5,-. 
For å skape økonomisk forutsigbarhet for arrangørene foreslå Skistyret at en økning først 
gjøres gjeldende fra starten av sesongen 2019/2020. 
 
Kommentarer og generell debatt 

 

Trond Heggem, Sør-Trøndelag Skikrets:  

Sør-Trøndelag Skikrets støtter forslaget. Det er viktig at Skistyret også vurderer en liten 

økning av startkontingenten for å gi arrangører bedrede rammevilkår. 

Skitinget foretok en avstemning over fremlagte forslag til vedtak. Resultatet av avstemningen 

var som følger: 

 

• Deltageravgiften til skikretsene fastsettes til: 
   - Ordinære renn kr 25 

   - Turrenn, trim og familieklasser kr 25 

   - Turrenn, tur og bedriftsklasser kr 35 

• Endrede satser gjøres gjeldende fra og med sesongen 2019/2020 
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Med dette fattet Skitinget følgende vedtak: 

Vedtak: 

• Deltakeravgiften til skikretsene fastsettes til 

- Ordinære renn kr 25 

- Turrenn, trim og familieklasser kr 25 

- Turrenn, tur og bedriftsklasser kr 35 

• Endrede satser gjøres gjeldende fra og med sesongen 2019/2020 

 

12 INNKOMNE FORSLAG  
 

12.1  Fra Hordaland, Sogn & Fjordane og Nord-Trøndelag skikrets og Sør-Trøndelag  
 Skikrets 

 
Ved forslagsfristens utløp hadde det kommet forslag fra henholdsvis Hordaland, 
Sogn&Fjordane og Nord-Trøndelag skikrets, og forslag fra Sør-Trøndelag skikrets. Begge 
forslagene omhandlet temaet sammenslåing av skikretser.  
 

Forslaget fra Hordaland, Sogn&Fjordane og Nord-Trøndelag skikrets gikk ut på å alltid gjøre 
det frivillig å slå sammen skikretser. Dvs. at sammenslåing aldri kan skje mot kretsenes vilje. 
Forslagsstillerne var av den oppfatning at arbeidet med en større endring av kretsgrensene 
som følge av en eventuell tilpasning av fylkespolitiske- og idrettspolitiske grenser må være 
frivillig. Forslaget til vedtak lød:  
 

I arbeidet med regionalisering med ev. endring i fastsatte kretsgrenser, skal Norges 
Skiforbund legge til rette for at denne prosessen skal vere frivillig. Dvs. at det er 
kretsane, som eigne juridiske einingar, som avgjer om ev. prosess kring 
regionalisering av kretsapparatet i Norges Skiforbund skal setjast i verk.  

 
Forslaget fra Sør-Trøndelag Skikrets var et lovendringsforslag som gikk ut på å gi Skistyret 
mulighet til å beslutte sammenslåing, også der kretsene ikke ønsker dette. Sør-Trøndelag 
Skikrets var av den oppfatning at ved en slik presisering i lovteksten vil Skistyret på fritt 
grunnlag og til enhver tid kunne foreta tilpasninger i kretsstrukturen i takt med samfunnet 
rundt oss som nå er i endring. Etter Sør-Trøndelag skikrets sin oppfatning er det i de fleste 
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tilfeller naturlig for særidrettene å følge NIF sin struktur som i hovedsak følger 
fylkesadministrative grenser. Forslaget til vedtak lød:  
 

Sør-Trøndelag skikrets foreslår å endre lovens § 42 pkt. 3 til følgende ordlyd  
”Skistyret treffer beslutning om sammenslåing av kretser”.  
(Det betyr at resten av teksten i dagens lov strykes).  

 
Skistyret hadde bedt om Lov- og påtaleutvalgets bemerkning til saken. LPU hadde behandlet 
saken, med begrunnelse i at i takt med samfunnsutviklingen aktualiseres bestemmelsen i 
NSFs lov § 42 (3), og forslagene fra hhv. Hordaland skikrets m.fl. og Sør-Trøndelag skikrets 
har to ulike innfallsvinkler på hvilket organisasjonsledd i Norges Skiforbund som bør ha 
myndigheten til å eventuelt sammenslå skikretser. I sin rene form er forslaget fra Hordaland 
m.fl. i strid med NIFs og NSFs lov, mens Sør-Trøndelags kan anses som en spissing av 
allerede eksisterende lovtekst. LPU anførte at Skistyret fremdeles bør ha det avgjørende ord 
hva gjelder eventuell sammenslåing av skikretser, men ser det likevel som viktig og 
hensiktsmessig for ski-Norge at skikretsene er delaktige i prosessen og får komme med sitt 
syn. Dette vil også gi Skistyret et bedre avgjørelsesgrunnlag. LPUs forslag til vedtak lød:  
  

Skistyret treffer beslutning om sammenslåing av kretser etter at dette er vedtatt i 
kretstinget i de berørte kretsene. Skistyret er dog ikke bundet av kretstingenes 
vedtak, og står fritt til å treffe sin beslutning. 

 

Skistyret har behandlet saken, og fremmet følgende forslag til Skitinget: 

 

 
Skistyrets begrunnelse 

 
Skistyret var av den oppfatning at forslaget fra Hordaland, Sogn- og Fjordane og Nord-
Trøndelag allerede er implementert i dagens lov og at det ikke er mulig å gå lengre enn det 
som er regulert i dag. Det er ikke mulig å lovregulere at Skitinget får en begrenset mulighet til 
å slå sammen kretser. Skistyret har i dag en begrenset rett til å beslutte sammenslåing, 
nemlig kun når kretsene selv har vedtatt sammenslåing.  
 
Skistyret mente videre at forslaget fra Sør-Trøndelag lovmessig sett er mulig. Skitinget har 
mulighet til å gi Skistyret myndighet til å fatte beslutning om sammenslåing, også der en eller 
flere kretser ikke ønsker dette. Dette betyr at også det alternative forslaget fra Lov- og 
påtaleutvalget lovmessig sett er mulig. Skistyret var likevel av den oppfatning at lovens tekst 
ikke burde endres, da det pågår en prosess der eventuell regionalisering og sammenslåing av 
dagens kretser vurderes. Etter Skitinget 2016 ble det nedsatt et utvalg for å se på strukturen 
mellom forbund og klubb, dagens skikretser, med siktemål å utnytte ressursene best mulig. 
Utvalgets rapport har vinteren 2018 vært på høring i organisasjonen. Et av temaene utvalget 
har belyst er hvorvidt Skiforbundets særkretsgrenser bør følge de nye statlige regionene og 
idrettskretsgrensene.  
 
Kommentarer og generell debatt 

 

Siv Jørgensen, Nord-Trøndelag Skikrets: 

Regionalisering er en sak som er debattert i flere år og det er fremlagt flere ulike forslag i de 

siste årene. Noen av oss har hatt et sterkt fokus på demokrati og råderett over den idretten 

som vi er satt til å forvalte. Det har vært usikkerhet knyttet til tolkningen av §42 (3), ordrett 

• Forslagene støttes ikke 
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eller ikke ordrett. Vi la frem forslaget fordi vi ønsker å nettopp presisere punkt 3. Så ser vi i 

tingsaksdokumentene at Skistyret begrunner og tolker punkt 3, tror vi, som det vi mener det 

skal være. Vi har da fokus på at gode prosesser er viktig. At utredningen som skal komme 

ivaretar frivilligheten og kretsens egne ønsker gjennom demokratiet. Nord-Trøndelag trekker 

forslaget med forhåpning om at den tolkningen som ligger til grunn når Skistyret ikke støtter 

dette forslaget, går i favør av at demokratiet og råderetten over idretten i de per i dag 

eksisterende kretser fortsatt skal få lov til lå være en demokratisk avgjørelse og  at eventuelle 

sammenslåinger og endringer av kretsgrenser skal være frivillig og ikke under tvang.   

Siri Darell, Sør-Trøndelag Skikrets:  

Sør-Trøndelag ønsker å endre loven slik at det blir samsvar med NIFs lov. Begrunnelsen for 

forslaget er at etter NIFs lov, § 7 (1), er det særforbund som beslutter opprettelse, 

sammenslåing, nedlegging av egne særkretser og bestemmelsene i NSFs lov må være i 

samsvar med det. Det innebærer at Skitinget ikke kan overføre det her til underliggende 

organisasjonsledd, dvs. kretsene. Ved en slik presisering i lovteksten, vil Skistyret på fritt 

grunnlag og til enhver tid kunne foreta tilpasninger i kretsstrukturen i takt med samfunnet 

forøvrig. Lov- og påtaleutvalget støtter vårt forslag men med en presisering og en spissing 

som vi mener er veldig bra og som vi ønsker at forslaget utvides med. Sør-Trøndelag endrer 

sitt forslag til Lov– og påtaleutvalgets (LPU) sitt forslag.  

Finn Årdal, Sogn og Fjordane Skikrins:  

Vi mener at norsk idrett og skisport trenger ikke mer sentralisering. Vi trenger demokrati og 

åpenhet og vi må passe på at vi tar hele landet i bruk. At vi får ressurser nær der aktivitetene 

skjer og at demokratiet fungerer. Det er avgjørende at vi tillitsvalgte i kretsene og klubbene 

blir hørt når vi kommer med saker som direkte vedkommer oss. Det er typisk en sak om 

sammenslåing eller endring av kretsgrenser. Veldig viktig at kretsenes syn blir lagt veldig 

sterk vekt på. Vi er enig med Skistyrets begrunnelse og holdning. Det at det skal gjøres 

skikkelige prosesser og at kretsene ikke kan slås sammen annet enn av Skitinget hvis de ikke 

ønsker det selv. Vi som sitter nær idretten og nær klubbene har veldig god følelse for hvordan 

det viker. Klubbene har veldig lett for å ta kontakt hvis de har en nærhet. Vi må ha 

profesjonelle ressurser som er nær nok klubbene for å forstå de lokale utfordringer. Vi går for 

nei til forslaget fra Sør-Trøndelag og støtter Skistyrets begrunnelse og holdning her. 

Andreas Ekker, Lov- og påtaleutvalget (LPU): 

Når vi i LPU fikk denne saken til behandling og kom med kompromissforslaget, så var det 

både for å hensynta at det er Skistyret som etter vår oppfatning bør ha det endelige ordet, 

men at det er veldig viktig at skikretsene får komme med sitt syn på sine ting. Nettopp også 

for å gi Skistyret et bedre avgjørelsesgrunnlag. Vi så hva Skistyret skrev i sin begrunnelse for 

at heller ikke vårt forslag ble støttet. LPU trekker sitt forslag og støtter Skistyrets forslag og  

begrunnelse. Men hvis Skitinget ønsker å delegere myndigheten til Skistyret, står Skitinget 

fritt til det.  

Charles Tøsse, Skistyret: 

Skistyret fikk to ulike forslag samt forslag fra LPU, slik at det egentlig var tre forslag som da 

ble vurdert i Skistyret. Når vi dessuten har gående en prosess, med bakgrunn i Skitinget 

2016, der vi skulle se på leddet mellom forbund og klubb, altså kretsleddet, og det er en 

prosess som har pågått i to år, og som kretslederne med jevne mellomrom har blitt orientert 

om, og som også har vært på høring, så er det en prosess som Skistyret har gjort vedtak om 

skal fortsette, i regi av det nye styret. Tematikken det her er snakk om, hører inn under den 

videre prosessen som da skal skje i regi av Skistyret. Så vil det sannsynligvis komme en sak til 
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Skitinget i 2020. Oppsummer mener vi at det er litt prematurt å ta en endelig beslutning i 

dag. 

Arvid Wisløff, Sør-Trøndelag Skikrets 

Tror det er en viktig presisering i det forslaget som vi har fremmet og som er likelydende med 

det som LPU hadde i sin begrunnelse, en begrunnelse som vi synes er veldig god og som er 

fremtidsrettet for en organisasjon som må endres. Og derfor ønsker vi at Skistyret skal ha 

den muligheten med respekt for kretstingene sine vedtak.  

Forslag fra Sør-Trøndelag Skikrets er presisert i samsvar med LPUs forslag:  

• Skistyret treffer beslutning om sammenslåing av kretser etter at dette er vedtatt 
i kretstinget i de berørte kretsene. Skistyret er dog ikke bundet av kretstingenes 
vedtak, og står fritt til å treffe sin beslutning. 

 

Etter debatten ble det først gjennomført en avstemning over forslaget fra Sogn&Fjordane, 

Hordaland og Nord-Trøndelag skikrets. De som var for forslaget ble bedt om å stemme ja. 

Resultatet av avstemningen var som følger:  

 

 

 
 

Forslaget falt med 66 mot 32 stemmer. 

 

Det ble videre gjennomført en avstemning over forslaget fra Sør-Trøndelag Skikrets. De som 

var for forslaget ble bedt om å stemme ja. Resultatet av avstemningen var som følger:  
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Forslaget falt med 29 mot 72 stemmer.  

 

Etter de to avstemningene gjensto Skistyrets forslag til vedtak, at lovens § 42 (3) forblir dette 

inntil den videre utredningen av eventuelle fremtidige kretsgrenser er avklart i tråd med 

organisasjonens ønsker og behov.  Skitinget sluttet seg til Skistyrets forslaget uten videre 

debatt. Det ble ikke foretatt noen ytterligere avstemning, og Skitinget vedtok følgende:   

 

Vedtak: 

• Forslagene støttes ikke 

 

12.2  Forslag fra Sør-Trøndelag Skikrets vedrørende kostnadsutvikling 
 

 
Sør-Trøndelag skikrets hadde sendt inn et forslag vedrørende en spørreundersøkelse blant 
medlemsmassen til Skiforbundet knyttet til kostnadsutvikling i skiidretten. Forslag til vedtak 
lød:  
 

Norges Skiforbund gjennomfører i 2018 en spørreundersøkelse blant alle sine 
medlemmer som ungdom, foreldre, ledere, støtteapparat samt utøvere som har gitt 
seg med formål å finne frem til ønskede virkemidler for å stoppe den negative 
utviklingen. Resultat presenteres på Vårmøtet 2019.  

 

 
Skistyret hadde behandlet saken, og fremmet et alternativt forslag til vedtak for Skitinget.  

 
Skistyrets begrunnelse 
 
Skistyret var av den oppfatning at det er fornuftig å innhente faktaunderlag fra 
organisasjonens medlemmer for å kunne gjøre gode beslutninger for fremtidens 

• I forbindelse med revidering av skipolitisk dokument for vedtak på Skitinget i 
2020, gjennomføres det høsten 2019 en klubbundersøkelse og en 
spørreundersøkelse med formål å fortsette arbeidet med å finne virkemidler for å 
stoppe den negative kostnadsutviklingen i skiidretten 
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tilrettelegging av aktiviteten. Imidlertid argumenterte Skistyret med at det allerede er 
iverksatt mye arbeid for å stoppe den negative kostnadsutviklingen. Skistyret argumenterte 
med at det er litt tidlig å si noe om effekten av de iverksatte tiltak, og at de iverksatte tiltak 
bør få tid til å gi effekt før man eventuelt iverksetter nye tiltak.  
 
Ved inngangen til hver nye 4-årige strategiperiode (før nytt SPD vedtas), har det vært 
gjennomført en klubbundersøkelse hvor mange forhold ved organisasjonen er kartlagt. 
Skistyret foreslo at en undersøkelse slik Sør-Trøndelag skikrets hadde foreslått bør være en 
del av en helhetlig undersøkelse som gjennomføres høsten 2019, i forkant av revisjon/ny 
runde med SPD på Skitinget i 2020. Dog med en populasjon iht. statistiske signifikante 
retningslinjer og ikke til hele medlemsmassen. 
 
Kommentarer og generell debatt: 

 

Kari Hovin Kjølle, Sør-Trøndelag Skikrets:  

Sør-Trøndelag trekker forslaget siden skistyrets forslag er bedre. Vårt mål i Sør-Trøndelag, 

har vært gjennom flere å få med ski-Norge til å jobbe sammen for kostnadsreduserende 

tiltak. Det handler om vårt verdigrunnlag. For oss handler det mye om skiglede for flest 

mulig men også at barn og unge skal inkluderes. Vi er rask på vei dit vi egentlig ikke ønsker, 

og da tenker jeg på idretten generelt, men også skiidretten. Det er et sprik mellom idrettens 

målsetting og realitet for barn og unge i forhold til å kunne utøve sin idrett. Oslo har de 

største utfordringer i forhold til barnefattigdom. Det er 17,6 prosent av barn og unge i Oslo 

som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Oslo idrettskrets har satt i gang 

kostnadsreduserende tiltak og i hovedsak handler det om økonomisk støtte. Det gir incentiv 

til de som iverksetter tiltak som kan gi en måloppnåelse i forhold til idrettsaktivitet for alle. 

Det andre er tilgang til kommunale anlegg, at alle får tilgang. Vi er med i å ta en 

samfunnsansvar for at vi i idretten også prøver å reversere sosiale reproduksjoner. Tilgang til 

anlegg til rimelig kostnad er viktig. Endring er i gang, en rekke ulike tiltak gjøres i Ski-Norge. 

Utvalget som gjøres, må være bredt. 

Marit Roland, Oppland Skikrets:  

Støtter skistyrets forslag. Kostnadsreduksjon er kjempeviktig, ellers så dør skiidretten vår ut. 

Det er ikke bare barn av lavinntektsfamilier som kan slite med kostnadsdriven og kjøret i 

norsk idrett. Det gjelder også helt normale inntektsfamilier. «Alle med» er et prosjekt 

iverksatt av NIF. Det er ikke sikkert at alle her i tingsalen vet hva dette konseptet går ut på, så 

jeg ber da Skistyret på våre vegne, å informere godt, bredt og grundig ut i organisasjonen hva 

”Alle med” dreier seg om.  Dere kan finne det nettet, men jeg tror at vi også trenger en 

diskusjon i skiidretten og forhåpentligvis på neste ledermøte. Dette er et verktøy som er 

implementert, og som vi håper at hele norsk idrett tar i bruk. Og vi vet at Erik har tatt 

stafettpinnen, så skal den ut til oss. Vi har begynt på et arbeid, det står i Skipolitisk 

dokument. Og selv om Sør-Trøndelag har trukket sitt forslag, og forslaget til Skistyret er 

godt, det at vi skal ha en prosess også høsten 2019, så betyr ikke det at vi skal stoppe og hvile. 

Vi må fortsette det gode arbeidet og det gode tiltakene som er igangsatt på klubbnivå må 

fortsettes og de må spres. Det er pekt på at kommunene kan gjøre veldig mye ved å 

tilrettelegge for anleggene sine uten å ta høye leiekostnader. Gratis anlegg er et 

myndighetsansvarsområde og det håper jeg at kommunene tar. Men vi må også peke på oss 

selv. Det fungerer bra med byttedager, lån av utstyr osv., men det jeg oppfordrer oss alle 

sammen til i felleskap, det er å si: tørr vi ta diskusjonen helt ned på det utstyret vi kjøper til 

ungene og det vi putter under skiene til ungene. Jorod var inne på felleski. Er det en løsning 

vil skal gå inn for, altså enhetsstyre bruk og innkjøp av utstyr som går både på bindinger, 

skotyper, skityper, antall ski, vekt på staver osv.  Sykkelforbundet har vektgrenser på sykler 
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til barn, det er kostnadsbesparende. Og de har kontrollrutiner som vi kan se på. Det er to 

grunner til at barn utestenges fra idretten knyttet til økonomi. Det er barna som aldri 

kommer inn fordi det er for dyrt. Det går på klubbavgift og treningsavgift. Det er vårt ansvar. 

Det kan vi godt invitere myndighetene til å være med på, men det er vårt ansvar og det er den 

kulturen som råder i enhver klubb som avgjør om unger i det hele tatt kommer inn. Vi vet at 

93% av alle barn kommer inn. Men så er det en veldig stor gruppe som slutter etter noen år 

fordi kostnadene kostnadene akselererer. Det er også vårt problem. Vi kan selvfølgelig 

invitere myndighetene til å hjelpe oss med det også. Det er et samfunnsproblem, det er et 

idrettsproblem. Men vi må ikke glemme at det er en differensiering her og vi må ikke glemme 

at det er ulike årsaker. Og det er også derfor ulike virkemidler som må spille inn. Jeg 

oppfordrer alle klubber og alle kretser til å fortsette det gode arbeidet. Dere må lese alle 

sammen hva Oslo idrettskrets gjør. Vi må tørre å ta de kraftige, store diskusjonene, gjerne 

også med utstyrsleverandørene og våre egne verdier, for det er der det starter.  

Skipresident Erik Røste: 

Det her er viktig og det er veldig bra at vi får satt det ordentlig på dagsorden. Jeg opplever 

faktisk at det engasjementet som har vært rundt det verktøyet som vi vedtok for to år siden, 

aldri opplevd noe som det har vært større engasjement rundt. For vår del, i skisporten, er det 

ikke først og fremst treningsavgifter som er den største utfordringen. Det er utstyrsjaget eller  

krav om utstyr er den største utfordringen. Ja, jeg sa ja, på vegne av skiforbundet, at vi skal 

være med i «Alle med»-stafetten. Det skulle bare mangle. Vi var faktisk også de som selv 

hadde definert, gjennom en spørreundersøkelse, at dette var en utfordringen for skisporten 

og vi har satt det på dagsorden. Vi har allerede implementert «Alle med»-stafetten og «Alle 

med»-verktøyene inn i klubbutviklingsverktøyene. På sjekklista som man går gjennom der, 

er det to spørsmål. Det ene er, til klubbene: har dere aktiviteter som ikke er økonomisk 

ekskluderende? Hvis ja, sette seg ned og se hva slags tiltak man kan gjøre. Det andre 

spørsmålet er: har dere byttedager og/eller utlånsordninger. Vi har sammen med Sparebank 

1 og Langrenn laget en årlig kampanje på ”byttehelgen” og så er det mange som også har 

bytteaktiviteter utover det. Når det gjelder akkurat det som handler om byttehelg, kostander, 

får vi aldri nei fra noen utøvere. Da sier de: her vil vi gjerne stille opp. Det her vil vi gjerne 

fronte og dette her er viktig.      

Det ble ikke foretatt en avstemning påfølgende debatten i tingsalen. Etter dette har Skitinget 

vedtatt følgende: 

 Vedtak:  

• I forbindelse med revidering av skipolitisk dokument for vedtak på 

Skitinget i 2020, gjennomføres det høsten 2019 en klubbundersøkelse og 

en spørreundersøkelse med formål å fortsette arbeidet med å finne 

virkemidler for å stoppe den negative kostnadsutviklingen i skiidretten 

 

12.3 Forslag fra kretsledere og grenkomiteledere 
 
Ved forslagsfristens utløp hadde Skistyret mottatt to forslag gjeldende organisering av 
Norges Skiforbund; ett fra kretslederne og ett fra grenkomitelederne.  
 
Administrasjonen ved generalsekretæren hadde forelagt de to forslagene til Lov- og 
påtaleutvalget, med forespørsel om forslagsstillerne kretsledere og grenkomiteledere har 
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selvstendig forslagsrett til Skitinget. Til dette hadde Lov- og påtaleutvalget v/leder Andreas 
Ekker uttalt: 
 

Hverken «kretslederne/kretslederutvalget» eller «grenene/grenlederne» har 
forslagsrett til Skitinget, jfr. NSFs lov § 18 (3). Forslagsrett har kun skikretsene og 
grenkomiteene som sådan.  

 
Med bakgrunn i lov- og påtaleutvalgets tilbakemelding, behandlet ikke Skistyret nærmere 
forslagene fra kretslederne og grenkomitelederne. Imidlertid la Skistyret til grunn at det er 
enighet i organisasjonen om et behov for å se nærmere på dagens styringsform, og foreslo 

overfor Skitinget 2018 at det nedsettes et utvalg med ansvar for å håndtere en grundig prosess, 

med vurdering av styrker, svakheter og risiko ved dagens styringsmodell i Norges Skiforbund. 

Skistyret hadde videre foreslått mandat og rammer for et organisasjonsutvalg.  
Følgende forslag til vedtak var fremmet:  
 

 
 

Skistyrets begrunnelse 

Målet med prosessen skal være å utvikle Norges Skiforbund til en effektiv og bærekraftig 
organisasjon, basert på våre verdier, og tilrettelagt for å nå de mål som besluttes 
gjennom Skipolitisk dokument.  
 
Skistyret la til grunn at det er nødvendig med ekstern bistand i arbeidet, for å sikre 

nøytralitet og fremdrift. Det er et mål at arbeidet skal løses innenfor gjeldende 

budsjettramme. Dersom det viser seg at dette medfører at arbeidet ikke kan iverksettes 

inneværende år, eller at det får konsekvenser for igangsatt aktivitet som må stoppes, ba 

Skistyret Skitinget om fullmakt til å benytte inntil Mnok 2 av egenkapitalen til formålet for at 

arbeidet skal kunne komme raskt i gang.  

Mandat foreslått av Skistyret 
 
Det skal gjennomføres en organisasjonsprosess med mål om å utvikle Norges Skiforbund til 
en effektiv og bærekraftig organisasjon, basert på våre verdier og tilrettelagt for å nå de mål 
som besluttes gjennom Skipolitisk dokument. Prosessen skal iverksettes av et utvalg, med 
ansvar for å håndtere en grundig prosess med vurdering av styrker, svakheter og risiko ved 
dagens styringsmodell i Norges Skiforbund.  

 
Utvalget skal bestå av 6 medlemmer, med følgende sammensetning: 

• 2 representanter fra Skistyret; 1 komiteleder og 1 fritt valgt styremedlem 

• 1 representanter fra kretslederne 

• 3 eksternt oppnevnte representanter 

• Leder av utvalget skal være en av de eksterne representantene 

• Det nedsettes et utvalg bestående av 6 medlemmer, med ansvar for å håndtere en 
grundig prosess med vurdering av styrker, svakheter og risiko ved dagens 
styringsmodell i Norges Skiforbund. Målet med prosessen skal være å utvikle 
Norges Skiforbund til en effektiv og bærekraftig organisasjon, basert på våre 
verdier og tilrettelagt for å nå de mål som besluttes gjennom skipolitisk dokument 

• Rammer for utvalget gjengis ved mandat gitt av Skitinget 

• Skitinget gir Skistyret fullmakt til å benytte inntil mnok 2 av egenkapitalen til 
arbeidet, dersom det ikke finnes rom innenfor gjeldende driftsbudsjett til 
iverksetting av arbeidet i 2018 
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Utvalget skal legge til rette for en bred informasjonsinnhenting og statusanalyse, 
eksempelvis, men ikke uttømmende, gjennom: 

• Spørreundersøkelse(r) 

• Intervjuer blant kretsledere, skistyremedlemmer, grenkomiteleder, grenledere 
krets, ansatte, klubbledere mv.  

• Swot-analayse 
 
Utvalget skal videre kartlegge og komme med anbefalinger hva gjelder: 

• Sammensetning, oppgave og roller for Skistyret 

• Sammensetning, oppgave og roller for grenkomiteer 

• Sammensetning, oppgave og roller for skikretsstyrene 

• Sammensetning, oppgave og rolle for andre komiteer og utvalg, herunder 
henvisning til lovnorm for Særforbund som angir de lovpålagte komiteer og utvalg 

• Fordeling av oppgaver mellom Skitinget og Skistyret, og mellom Skistyret og 
grenkomiteer 

• Eventuelle andre forhold utvalget finner det formålstjenlig å kartlegge i tråd med 
funn og vurderinger utvalget gjør 

 
Utvalget skal videre legge til rette for at organisasjonen blir hørt i prosessen gjennom en 
høringsrunde. Det skal legges til grunn statusrapporter til organisasjonen på høst- 
og/eller vårmøter. Vedtak om fremtidig organisering av det politiske nivået i 
Skiforbundet fremlegges for beslutning på Skitinget i 2020.  
 
Utvalget skal benytte et eksternt sekretariat i sitt arbeid, for å sikre fremdrift og 
nøytralitet i prosessen.  
 

Innledning ved Skipresident Erik Røste: 

NSF er en kompleks organisasjon. Det er viktig med avklaring av hvem som har ansvar for 

hva. Det er et klart håp om at organisasjonen, etter å ha vært gjennom arbeidet, i hvert fall 

selv internt forstår hvordan vi er organisert. Det må være et klart mål at det kommer tydelig 

frem hvordan vi er organisert og hvem som har ansvar og myndighet for hva. To forslag var 

sendt inn, ett fra kretsledere og ett fra grenkomitélederne. Administrasjonen sendte disse til 

LPU, som ga en tydelig tilbakemelding at hverken kretsledere eller grenkomitéledere har 

forslagsrett.  Da Skistyret dette var noe organisasjonen ønsket å jobbe med har Skistyret 

sendt eget forslag. Skistyret mener at arbeidet er så viktig at vi er nødt til å prioritere det og 

komme i gang så raskt som mulig, slik at vi også i 2018, hvor det ikke er satt av penger til det, 

likevel kan starte. Skistyret ønsker en avrapportering på høst- og vårmøtet slik at saken kan 

legges fram på neste ting og implementeres fra neste ting. Det skal være en god involvering 

av hele organisasjonen når utvalget har kommet med sine anbefalinger. Og det er helt 

avgjørende, i et slikt arbeid, at vi tenker organisasjon og ikke posisjon.  

 

Kommentarer og generell debatt 

Svein Tore Dørmænen, Finnmark Skikrets:  

Viser til tidligere innlegg. Endringsarbeid er vanskelig. Alle vil gjøre en endring, men ingen 

vil endre seg selv. Må ha fokus på bærekraftig og effektiv organisasjon som er basert på våre 

verdier: frivillighet, demokrati, lojalitet, åpenhet og likeverd. Denne saken er viktig og 

nødvendig for å bygge en fremtidsrettet og solid organisasjon. Viktig og nødvendig å starte 

arbeidet nå. Man legger til grunn og er enig at det er behov for å se nærmere på dagens 

organisasjonsform og man ønsker å organisere og sette i gang et utredningsarbeid. Skistyret 
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legger til grunn et mandat og ramme for det. Også lagt frem forslag til hvordan det skal 

gjøres. Vi, kretslederne, har ikke et endringsforslag til vedtaket som ligger.  Men vedtaket 

viser til ramme og mandat. Vi har et forslag til en liten endring i ramme og mandat som går 

på sammensetning. Trenger en solid organisasjon med klare ansvarslinjer, med klart 

definerte ansvarsområder, en entydig organisasjonsstruktur, etablerte og klare 

kommunikasjonslinjer. En organisasjon som bidrar til en samlende organisasjonskultur  

hvor vi har kjente og etterlevde verdier. Kretslederne ber om endring i sammensetning slik at 

det blir bedre representasjon fra krets slik: 

Utvalget skal bestå av 6 medlemmer, med følgende sammensetning: 

• 2 representanter fra Skistyret; 1 komiteleder og 1 fritt valgt styremedlem 

• 2 representanter fra kretslederne 

• 2 eksternt oppnevnte representanter 

• Leder av utvalget skal være en av de eksterne representantene 
 

Etter debatten ble det gjennomført to avstemninger. Den første avstemningen gjaldt 

skistyrets forslag til vedtak vedrørende nedsettelse av et utvalg bestående av 6 personer, 

videre forslag om å benytte inntil mnok 2 fra egenkapitalen dersom det ikke finnes rom 

innenfor gjeldende budsjett til å komme i gang med arbeidet. Resultatet av avstemningen var 

som følger:  

 

Skitinget sluttet seg til skistyrets forslag til vedtak.  

I tillegg ble det gjennomført en avstemning knyttet til innhold i mandatet til utvalget, 

nærmere bestemt sammensetningen av utvalget. Det ble stemt over kretsledernes forslag 

fremmet gjennom Finnmark Skikrets. De som stemte for en sammensetning av utvalget 

bestående av 2 eksterne representanter, 2 representanter fra kretslederne og 2 

representanter fra skistyret ble bedt om å stemme ja. Resultatet av avstemningen var som 

følger:  
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Forslaget fra kretslederne fremmet gjennom Finnmark Skikrets vant frem med 85 mot 14 

stemmer.  

Etter dette har skitinget fattet følgende vedtak:  

Vedtak: 

 

• Det nedsettes et utvalg bestående av 6 medlemmer med følgende 
sammensetning:  

o 2 representanter fra Skistyret; 1 komiteleder og 1 fritt valgt 
styremedlem 

o 2 representanter fra kretslederne 
o 2 eksternt oppnevnte representanter 
o Leder av utvalget skal være en av de eksterne representantene 

• Utvalget får ansvar for å håndtere en grundig prosess med vurdering av 
styrker, svakheter og risiko ved dagens styringsmodell i Norges 
Skiforbund. Målet med prosessen skal være å utvikle Norges Skiforbund 
til en effektiv og bærekraftig organisasjon, basert på våre verdier og 
tilrettelagt for å nå de mål som besluttes gjennom skipolitisk dokument 

• Rammer for utvalget gjengis ved mandat gitt av Skitinget  

• Skitinget gir Skistyret fullmakt til å benytte inntil mnok 2 av 
egenkapitalen til arbeidet, dersom det ikke finnes rom innenfor 
gjeldende driftsbudsjett til iverksetting av arbeidet i 2018 

 

13 FORSLAG TIL LOVENDRINGER 
 

 
Skistyret fremmet lovendringsforslag til Skitinget med følgende forslag til vedtak:  
 

• Lovendringene vedtas 
• Lov- og påtaleutvalget gis fullmakt til å utforme de enkelte lovbestemmelser og 
 redigere NSFs lov i overensstemmelse med de fremlagte forslag og Skitingets 
 behandling og vedtak 
• Lovendringene trer i kraft når de er godkjent av Idrettsstyret 
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Begrunnelse 
 
Lovendringene består i hovedsak av: 

• Mindre språklige og redaksjonelle endringer 

• Fjerning av det meste av henvisninger til skikretsene, ref. egen lovnorm 

• Fjerning av henvisninger til andre lovbestemmelser 

• Lovendringsforslag fra Skistyret, jfr. Sak 8.2 og 8.3 
 
Det har ikke vært et Idrettsting siden forrige Skiting, og derfor forelå det ingen forslag til 
endringer iht. NIFs lovnorm for særforbundene.  
 
Alle forslag til lovendringer fremkom i vedlegg 5 forelagt Skitinget.  

 
Innledning ved Andreas Ekker, leder i Lov- og påtaleutvalget (LPU): 

Andreas Ekker gjennomgikk kort de forslåtte endringene og bakgrunnen for disse, med 

referanser til gjeldende lovverk. 

Kommentarer og generell debatt: 

Ingen ønsket ordet i saken. 

Vedtak: 

• Foreslåtte lovendringer vedtas. 

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

lovbestemmelser og redigere NSFs lov i overensstemmelse med de 

fremlagte forslag og Skitingets behandling og vedtak 

• Lovendringene trer i kraft når de er godkjent av Idrettsstyret 

 

14 VALG 
 

Valg av nytt Skistyre, kontrollutvalg og Lov- og påtaleutvalg 
 
Leder av valgkomiteen, Sverre Seeberg, redegjorde for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen 
har bestått av Sverre Seeberg som leder, Hege Mortensen som nestleder, Astrid Eide 
Stavseng, medlem, samt grenvise valgkomiteledere; Atle Hamar (AK), Frode Sæter (FK), 
Trond Jøran Pedersen (HK), Ola Kokslien (KK), Knut Erling Flataker (LK), John Haagen 
Gjems (TK). 
 
Innstilt leder av Freestylekomiteen er endret fra Håkon Wibstad i opprinnelig innstilling til 
Kristin Vestgren Sæterøy. 
 
Valgkomiteens innstilling til Skitinget 2018: 

 
A. Valg av Skistyret 
 
Vedtak:  
 

• Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Følgende medlemmer 
ble valgt til skistyret:  
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Verv Navn Klubb 

President Erik Røste Vind IL 

Visepresident Eva Tine Riis-Johannessen Ready IL 

Styremedlem Tove Moe Dyrhaug Tydal IL 

Styremedlem Sveinung Karlsen Medkila Skilag 

Styremedlem Andrea Bell Pedersen Bardu Alpinklubb 

Styremedlem Erik Bruun Fossum IL 

Styremedlem Birgit Lovise Skarstein Frol IL 

Styremedlem – 
komiteleder alpint 

Ola Evjen Sportskl. Freidig 

Styremedlem – 
komiteleder kombinert 

Edgar Fossheim Eidsvold 
Idrætsforening 

Styremedlem – 
komiteleder hopp 

Bente-Lill Romøren Øvrevoll Hosle IL 

Styremedlem – 
komiteleder langrenn 

Torbjørn Skogstad Kvaløysletta Skilag 

Styremedlem- 
komiteleder freestyle 

Kristin Vestgren Sæterøy Aron Skiklubb 

Styremedlem- 
komiteleder telemark 

Rolf Bryn Hagahogget Låmlag 

1. varamedlem Pål Angell Bergh Skiforeningen i 
Stavanger 

Ansattes representant Ståle Villumstad Valgt blant de ansatte 

 
 

Ansattes representant Ståle Villumstad var valgt av og blant de ansatte.  
 
B. Valg av Kontrollutvalg 

 
Valgkomiteen hadde fremlagt forslag til sammensetning av kontrollutvalget. Det ble under 
Skitinget fremmet et alternativt forslag fra Buskerud Skikrets 

  
Forslag fra Steinar Berthelsen, Buskerud: 
Sigvat Morken foreslås som fast medlem. Arve Withbro foreslås som varamedlem. Dette for å 
unngå at to av kontrollutvalgets medlemmer med stemmerett er fra samme krets. 
 
Det ble avholdt skriftlig avstemning gjennom stemmesedler mellom valgkomiteens 
innstilling, og Buskerud Skikrets sitt forslag til endring. Forslaget til Buskerud Skikrets vant 
frem med 68 mot 18 stemmer. 9 stemmer var blanke.  
 

Vedtak:   
• Skitinget vedtok følgende sammensetning av kontrollutvalget: 

 
 

Verv Navn Klubb 

Leder Arvid Wisløff Ranheim Skiklubb 

Nestleder Gunhild Dugstad Ørnar IL 

Medlem Sigvat Morken Gol IL 

Varamedlem Hanne Toftdal Heming IL 

Varamedlem Arve E. Withbro Rennebu IL 

 
 

C. Valg av Lov- og påtaleutvalg (LPU) 
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Valgkomiteen hadde fremlagt forslag til sammensetning av Lov- og påtaleutvalget. Det ble 
under Skitinget fremmet et alternativt forslag fra Andreas Ekker, leder av LPU: 

 
Forslag fra Andreas Ekker, LPU:  
LPU foreslår Pål Th. Teigen som nestleder i LPU i stedet for Torill Skaflestad som 
valgkomiteen innstiller. Pål Th. Teigens kunnskap og erfaring en nødvendighet for LPU. 

 
Nestleder i valgkomiteen, Hege Mortensen, kommenterte valgkomiteens innstilling ved å  
understreke Torill Skaflestad sin store organisasjonskunnskap, og Skaflestads kjennskap til 
organisasjonen gjennom lang erfaring. Videre påpekte Mortensen at det for valgkomiteen har 
vært et poeng at det skal være kjønnsbalanse i leder og nestledervervet.  

 
Svein Tore Dørmænen, Finnmark Skikrets ba om ordet i saken, og redegjorde for at 
Finnmark skikrets fant det uheldig at leder i LPU foreslår nestleder, og fant det videre 
beklagelig at argumentasjonen som ble fremført var at LPU nærmest blir parkert hvis man 
ikke får inn sin foreslåtte kandidat. 
 
Etter dette foretok Skitinget en skriftlig avstemning gjennom stemmesedler mellom 
valgkomiteens innstilling og nytt forslag fra Andreas Ekker. Valgkomiteens innstilling ble 
vedtatt med 51 mot 45 stemmer. 2 stemte blankt.  
 
Etter dette vedtok Skitinget følgende sammensetning av Lov- og påtaleutvalget:  
 

Vedtak:   
• Skitinget vedtok følgende sammensetning av kontrollutvalget: 

 
 

Verv Navn Klubb 

Leder Andreas Ekker Sportkl. Freidig 

Nestleder Torill Skaflestad Bardu IL 

Medlem Ruth Schmid Sjetne IL 

Varamedlem Marie Nybø Konnerud IL 

Varamedlem Henning Sætre Sogndal IL 

 
 
 
D. Valg av Valgkomité 

 
Skistyret fremmet følgende forslag til ny valgkomite:  
 

 

Verv Navn Klubb/Krets 

Leder Sverre Seeberg Heming IL/Oslo 

Nestleder Hege Mortensen Konnerud IL/Buskerud 

Medlem, foreslått av og 
blant kretslederne 

Astrid Eide Stavseng Liabygda IL/Møre og 
Romsdal 

 

Vedtak:  
• Skistyrets forslag til leder og nestleder av valgkomiteen ble enstemmig 

vedtatt 

• Kretsenes forslag til medlem i valgkomiteen ble enstemmig vedtatt 
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Valg av representanter til Norges Idrettsforbunds Ting. 
 

Ihht. NSFs lov skal Skitinget velge representanter til Idrettstinget. 
 
Skistyrets forslag til vedtak: 

 

•  Skistyret gis fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettstinget. 
 

Vedtak: 

• Skistyret gis fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettstinget. 

 

 

AVSLUTNING 

 
Skipresident Erik Røste: 

Erik Røste takket for tilliten til å lede skiidretten i to nye år, og for et godt ting og gode 
tingforhandlinger. 
 
 

Den gjenvalgte presidenten takket spesielt 

 

- Dirigentene Charles Tøsse og Sverre K. Seeberg 

- Vertskap ved Agder og Rogaland Skikrets 

- Avtroppende styremedlemmer, Torill Skaflestad, Charles Tøsse, Audun Grønvold, 

Rigmor Aasrud, Birger Goberg, Paul Einar Borgen, Håkon Wibstad og Line 

Heitmann 

- Sentraladministrasjonen i NSF, representert ved Ingvild Bretten Berg og Bente 

Langørgen. 

 

 

Følgende presentasjoner ble gitt på Skitinget 2018: 
 

• Karen Kvalevåg, Generalsekretær, NIF Moderniseringsprosjekt i norsk idrett 

• Eyvind Aven, Risk Manager at Equinor Risk Management 

• Odd Langhelle, Daglig leder Axelar Blink Skifestival  

• Astrid Eide Stavseng, Møre & Romsdal Skikrets Velkommen til Skiting 2020, Ålesund
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VEDLEGG TIL PROTOKOLLEN 
 

 

Vedlegg til protokollen, sak 6.1 

Kontrollutvalget deltar på Kretsledermøtet fremover og legger fram detaljert vurdering av 

perioderegnskap og vurdering på framdrift og kvalitet på rapportering.   

 

Vedlegg til protokollen, sak 8.1:  

Forslag fra Marit Roland, Oppland Skikrets. på arbeidsgruppe som skal jobbe fram til 

høstens kretsledermøte (2018): 

o Tove Moe Dyrhaug, skistyret  

o Fredrik Hald, Hordaland Skikrets  

o Trine S. Stenberg, Oppland Skikrets. 

 

Skitinget besluttet at skistyret oppnevner sin representant, øvrige representanter blir som 

foreslått av Oppland Skikrets.  

 

Vedlegg til protokollen, sak 1o 

Forslag fra Audun Skattebo, Oppland skikrets, om oppfølging av økonomi:  

• Kontrollutvalget deltar på fremtidige kretsledermøter og legger frem detaljert 
vurdering av perioderegnskap og vurdering av fremdrift og kvalitet på rapportering 
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