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Skistyrets møter mars 2020 
 

PROTOKOLL 
 
 
 
06.03.20 kl 1300, TELEFONMØTE 
 
Generalsekretæren og medisinsk ansvarlig informerte om status for koronasituasjonen, og hvilke 
regler og retningslinjer som p.t. gjaldt for idrettsarrangement og aktivitet.  
Det ble også informert om status for forbundets store internasjonale arrangement i perioden, 
hvilke tiltak som ble gjort for å sikre disse og konsekvenser av eventuelle avlysninger. 
 
 

09.03.20 kl 1500, TELEFONMØTE 
 
Skipresident og generalsekretær informerte om utviklingen de siste dagene og dialogen med 
helsemyndighetene hvor behovet for sentrale nasjonale føringer, er etterlyst. Siden det er den 
enkelte kommunelege/helsemyndighet som har ansvaret lokalt, er det svært mange å forholde 
seg til samtidig som det blir ulike vurderinger fra kommune til kommune som skaper 
frustrasjon. Styret ble videre informert om hvilke tiltak forbundet har iverksatt, både med tanke 
på aktivitet på klubb- og kretsnivå, landslag og store arrangement. Styret ble informert om 
konsekvensene av Oslo kommunes vedtak om å gjennomføre World Cup i Holmenkollen uten 
publikum, og avlysningene i alpint og hopp på Kvitfjell og i Holmenkollen som følge av de 
utfordrende værforholdene på søndag. 
 
 

10.03.20 kl 2130, TELEFONMØTE 
 
Administrasjonen informerte om nye nasjonale retningslinjer for idretten som ble innført 
samme dag hvor det framgikk at arrangement med mer enn 500 deltagere skulle avlyses. Det var 
nylig også avholdt en pressekonferanse i regi av NIF hvor NSF deltok sammen med de største 
særforbundene. De nye retningslinjene medførte blant annet følgende konsekvenser for 
skiidretten: 

- NM langrenn junior på Beitostølen avlyses etter vedtak i Øystre Slidre kommune 
- Resterende renn i Raw Air planlegges gjennomført uten publikum 
- Birkebeinerrennet har avlyst alle sine arrangementer 

 
Torbjørn Skogstad informerte om at Langrennskomiteen i et møte samme kveld hadde besluttet 
ikke å sende utøvere til World Cup avslutningen i Canada. 
 
Styret besluttet at representasjon på arrangement de kommende dagene kun skulle skje dersom 
man hadde spesifikke oppgaver i forbindelse med arrangementet. 
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12.03.20 kl 0930, TELEFONMØTE 
 
Deltagere:  Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen,  

Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-
Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Torbjørn Skogstad, Øystein 
Tamburstuen, Ståle Villumstad 
Fra administrasjonen Ingvild Bretten Berg, Espen Graff, Øistein Lunde 

 
Skipresident og generalsekretær orienterte om status og siste utvikling i forhold til 
koronasituasjonen: 

• Aktivitet i Norge på klubb og kretsnivå, store lokale forskjeller i kommunale vedtak og 
retningslinjer som skaper utfordringer for kretser og klubber 

• Internasjonale renn i Norge; Avlysning av VM alpint junior og Para World Cup 

• Tiltak i forhold til NSFs ansatte og tillitsvalgte 

• Økonomistatus Holmenkollen Skifestival  
 
Vedtak: 

• Norges Skiforbund anbefaler at all organisert breddeaktivitet i organisasjonen 
opphører for resten av sesongen og frem til 30. april, som et tiltak for å bidra til å 
hindre spredning av Koronaviruset og lette belastningen for lokale helsemyndigheter.   

 
 

12.03.20 kl 2100, TELEFONMØTE 
 
Deltagere:  Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen,  

Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-
Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Birgit Skarstein, Øystein 
Tamburstuen, Ståle Villumstad 
Fra administrasjonen Ingvild Bretten Berg, Øistein Lunde 

 
Generalsekretæren gjennomgikk dagens hendelser i etterkant av styremøtet kl 09.30, herunder 
myndighetenes regler om nedstengning av all organisert idrettsaktivitet og avlysningen av 
kveldens renn i Raw Air i Trondheim. 
 
Foreløpig oversikt over økonomiske konsekvenser for NSF ble gjennomgått. Styret besluttet å be 
risikoutvalget oppnevnt av skistyret i styremøte 03.09.19 om sammen med administrasjonen å 
kartlegge de økonomiske konsekvensene og foreslå tiltak for NSF. Risikoutvalget gis anledning 
til selv å supplere utvalget ved behov.  
 
 
Vedtak: 

• Skistyret ber om at risikoutvalget kartlegger de økonomiske konsekvensene av den 
situasjonen som har oppstått. Utvalgets mandat er å framskaffe en fullstendig oversikt 
over situasjonen samt å foreslå tiltak som følge av dette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Skistyret, møter mars 2020 3 

  
 

16.03.20 kl 2030, TEAMS-MØTE 
 
Deltagere:  Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen,  

Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-
Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn 
Skogstad, Øystein Tamburstuen, Ståle Villumstad 
Fra administrasjonen Ingvild Bretten Berg, Andreas Lind Groh, Øistein Lunde 

 
Det var i forkant av møtet sendt ut en agenda til møtet med følgende punkter; 

1. Opplæring i Teams 
2. Status korona situasjonen 

a. Oppdatering fra beredskapsgruppen 
b. Tiltakspakke for norsk idrett – søknad til KUD/regjeringen 

3. Økonomi 
a. Rapport fra risikoutvalget 
b. Umiddelbare tiltak som må iverksettes 
c. Oppfølgingspunkter 

4. Skitinget 2020 
5. FIS kongressen 2020 
6. Hvordan informerer vi organisasjonen fortløpende;  

a. Ansatte 
b. Kretser 
c. Grenkomiteer 
d. Kontrollutvalget 
e. Klubber 
f. Andre 

 
Skipresidenten innledet møtet med å takke alle for å stille opp på kort varsel i disse tider med 
mange utfordringer både på privat plan og i jobbsammenheng. Vi er bare i starten av 
virusutbruddet. Hva dette vil bety på sikt, er det helt umulig å forutse. Selv om det vi holder på 
med ikke handler om liv og helse, så handler det om å sikre norsk skisport på en best mulig måte 
og arbeidsplassene til mange.  
 
Generalsekretæren orienterte om status for forbundets organisasjon, herunder; 

• Alle ansatte på reise har kommet hjem 

• Utenlandske ansatte har hovedsakelig reist hjem 

• Arbeidet i regi av NIF gjennom helgen for å kartlegge økonomiske tap som er presentert 
for Kulturdepartementet mandag morgen. Dette danner grunnlag for en søknad fra NIF 
om en tiltakspakke for tap knyttet til avslipninger av idrettsarrangement. For Norges 
Skiforbund og våre arrangører beløper dette seg til over 60 millioner bare i mars. 

• Verneombudet har beordret fullstendig stengning av NSFs kontor på Ullevål stadion 
 
Risikoutvalget, som var blitt supplert med Torbjørn Skogstad, gjennomgikk sitt foreløpige 
arbeid. I forhold til budsjett er anslått kostnadskutt for å kunne styre mot et nullresultat på ca 50 
millioner kroner, hvorav ca. 30 millioner skyldes koronasituasjonen og avlysninger. Ca. 20 
millioner er usikre inntekter som ligger i budsjettet. Utvalget la fram følgende anbefalinger for 
styret: 
 

• Ingen grener kan styre med usikre inntekter i budsjettet for 2020 
• Alle grener og avdelinger må gjøre en risikovurdering av sine inntekter innen  

torsdag 19. mars kl 1600.  Risikovurderingen skal inkludere alle sponsorer med 
vurdering av sannsynlig avbrudd og at man har vært i kontakt med dem. 

• Permitteringsvarsel sendes samtlige ansatte, etter at nødvendig informasjon og  
avklaringer er gjort med sportsjefer, avdelingsledere og tillitsvalgte.  

• Permitteringer: Sportssjefer og avdelingsledere bes om å gjøre en vurdering av  
permitteringer, med tilbakemelding innen onsdag 18 mars kl 1600. 

• Alle nyansettelser settes på vent 
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Det må i løpet av få dager tas stilling til utsettelse av Skitinget i Ålesund på grunn hotellets 
avbestillingsfrist. Norges Idrettsforbund har på hjemmesiden lagt uten en informasjon om 
hvordan organisasjonsledd skal forholde seg til avholdelse av årsmøter/ting. NIFs lovutvalg 
har 12. mars kommet med uttalelse om dette. Med bakgrunn i informasjonen fra NIF og 
lovutvalgets uttalelse ble Lov- og påtaleutvalget bedt om en uttalelse om eventuelle 
lovmessige begrensinger som styret må ta hensyn til når utsettelse av skitinget skal 
behandles. Lov- og påtaleutvalget sin uttalelse, som støttet utsettelse av skitinget, var sendt 
ut til skistyret i forkant av møtet.  
 
Skistyret diskuterte gjennomføring av Skitinget i 2020. Skistyret konkluderte med at med 
den usikkerheten som er nå og den kritiske situasjonen som Norges Skiforbund har havnet i 
først og fremst på grunn av koronautbruddet, vil det være fornuftig å utsette skitinget til 
2021. Dette gjøres først etter en rådslagning med kretslederne 17.03. 
 
Generalsekretær og president informerte om planlagte informasjonsmøter for organisasjonen 
om den kritiske situasjonen for skiforbundet;  
 

• 17/3 møte med sportssjefene hvor president og visepresident deltar 

• 17/3 møte med kretsledere 

• 17/3 møte med alle ansatte 

• 20/3 møte med grenkomiteene 

• 24/3 møte med kontrollutvalget 

• Hjemmesiden oppdateres fortløpende med informasjon om koronasituasjonen med 
det som er aktuelt for klubber og medlemmer  

 
 
Vedtak: 

• Skistyret sluttet seg til risikoutvalgets anbefalinger og ba utvalget følge opp 
tiltakene videre 

• Skistyret besluttet å utsette Skitinget til 2021, forutsatt tilslutning fra kretslederne 
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20.03.20 kl 1500, TEAMS-MØTE 
 
Deltagere:  Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen,  

Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-
Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn 
Skogstad, Øystein Tamburstuen, Ståle Villumstad 
Fra administrasjonen Ingvild Bretten Berg, Andreas Lind Groh, Øistein Lunde 

 
Risikoutvalget gjennomgikk status for forbundets økonomiske tap og likviditetssituasjon, samt 
risikovurderinger, kostnadskutt og permitteringer innmeldt fra grenene og fellesfunksjonene. 

 
Utvalget understreket viktigheten av kritiske funksjoner skulle vurderes på samme grunnlag i 
alle grener og avdelinger. På bakgrunn av dette foreslo utvalget følgende kriterier for vurdering 
av kritisk kompetanse: 

• All aktivitet er stanset inntil videre. Alle som jobber med aktivitetsrelaterte 
funksjoner permitteres da det er et midlertidig bortfall av arbeidsoppgaver. Dette 
gjelder også krets og utviklingsfunksjoner i fellesfunksjoner og gren. 

• Definisjon av aktivitetsrelaterte oppgaver:  
(1) Trenere og støtteapparat som har sitt hovedvirke knyttet sportslig 
aktivitet og treningsaktivitet 
(2) Arrangement-relaterte oppgaver   
(3) Funksjoner knyttet til bredde/rekruttering/utvikling/utdanning og 
support av klubb aktivitet  
(4) Supportfunksjoner og øvrig administrasjon hvor arbeidet er påvirket av 
redusert aktivitet 

• Sportslig ledelse og inkludert hovedtrenere beholdes for kontinuitetsplanlegging. 
Dog kan %-andel permittering vurderes 

• Kritiske funksjoner som HR, kommunikasjon og økonomi må beholde noen 
gjenværende ressurser 

• Kritiske funksjoner som jobber med sponsoravtaler og oppfølging av disse beholdes. 
Dog kan %-andel permittering vurderes 

 
Skipresidenten informerte om at skikretslederne sluttet seg til styrets vurdering om å utsette 
skitinget til 2021.  
 
Skipresident og generalsekretær informerte om gjennomførte møter med organisasjonen og 
om regjeringens tiltakspakke som ble offentliggjort onsdag 18. mars. Det arbeids felles i 
norsk idrett slik at forskriftene til denne pakken vil dekke de tapene som arrangører og 
forbund er påført knyttet til avlysninger og publikumsbortfall pga korona.  
 
Til slutt poengterte skipresidenten viktigheten av at vi alle står samlet i denne krevende 
fasen. Tiltakene som iverksettes vil påvirke arbeidet vårt både i topp og bredde, men er etter 
styrets vurdering helt nødvendige, noe alle var enige i.   
 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tar risikoutvalgets foreløpige rapport til orientering 

• Skistyret slutter seg til kriteriene for vurdering av kritisk kompetanse 

• Uttak av landslag for sesongen 2020/21 avventes til situasjonen er nærmere avklart 
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23.03.20 kl 2000, TEAMS-MØTE 
 
Deltagere:  Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen,  

Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-
Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn 
Skogstad, Øystein Tamburstuen, Ståle Villumstad 
Fra administrasjonen Ingvild Bretten Berg, Andreas Lind Groh, Øistein Lunde 

 
Innledningsvis i møtet ble det diskutert at alle, hele samfunnet, nå er rammet. Alle må ta tap. 
Alle må brette opp ermene. Kostnadskutt vil svi for alle, og ALLE må delta i dugnaden. Styrets 
handlingsplikt og ansvar ble diskutert. Det ble fra flere styremedlemmer kommentert viktigheten 
av at styret handler raskt og tar de nødvendige grep for å sikre at forbundet er best mulig rustet 
den dagen normal drift skal gjenopptas. Styret diskuterte at det er viktig at det er «glør igjen i 
bålet» når en skal starte opp igjen, men at alle må tilpasse seg dagens inntekter. Det er grenene 
selv som må vurdere hvor nedskalert det kan være, og at man kanskje må tenke nytt basert på 
den situasjonen som nå er oppstått.  
 
EvaTine Riis-Johannessen og Andreas Lind Groh gjennomgikk status på vegne av risikoutvalget, 
basert på siste innmeldte kostnadsbesparelser og permitteringer. På bakgrunn av dette hadde 
utvalget utarbeidet et forslag til prinsipp for fordeling av realisert tap pr gren/avdeling basert på 
prosentvis andel av omsetning. 
 
Skipresidenten takket risikoutvalget for det grundige arbeidet som er nedlagt. 
 
 
Vedtak: 
 

• Før laguttak for sesongen 2020/21 gjøres skal det fremlegges et revidert budsjett 
basert på kun sikre inntekter for godkjennelse av Skistyret. Ingen aktivitet 
iverksettes før revidert budsjett er godkjent. Seneste frist er 1. juni for innsendelse av 
budsjett til Skistyret 
 

• Basert på estimert tap pr dato på mnok 30 vedtar styret følgende dekning av tapet 
for fellesfunksjoner og gren. Dette er fordelt etter prosentvis andel av omsetning: 

 
 
Fordelt realisert tap skal tillegges allerede budsjettert resultat for den enkelte avdeling 
og gren. 
Overskudd i 2020 godskrives egenkapitalen for gren i sin helhet. 
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• Permitteringer iverksettes fra og med 30. mars i henhold til vedtatte retningslinjer. 
Full tilbakekallelse av permitteringer skal godkjennes av Skistyret. Ved behov for 
justering av permitteringer skal dette godkjennes av risikoutvalg og/eller 
generalsekretær før det iverksettes.  
 

• Generalsekretæren permitteres ikke da styret er av den oppfatning at Norges 
Skiforbund i en svært krevende tid, har behov for en operativ leder. 

  
 

27.03.20 kl 0900-1200, TEAMS-MØTE 
SKISTYRETS MØTE NR 17 
 
Deltagere:  Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, Ola Evjen,  

Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, Andrea Bell Pedersen, EvaTine Riis-
Johannessen, Bente-Lill Romøren, Erik Røste, Birgit Skarstein, Torbjørn 
Skogstad, Øystein Tamburstuen, Ståle Villumstad 
Fra administrasjonen Ingvild Bretten Berg, Andreas Lind Groh, Øistein Lunde 

 
 
Orientering fra Skipresidenten: 

• Forskrift om økonomisk kompensasjon for idretten sendt på høring fra 
Kulturdepartementet med kort frist. NSF ser ut til å falle utenfor ordningen. Det arbeides 
både politisk og administrativt med dette. 

 
Orientering fra Generalsekretæren: 

• Permitteringsvarsler sendt 96 ansatte 25.03. med virkning fra 30.03.  
Generalsekretæren orienterte styret om at vurderinger av kritisk kompetanse er 
vurdert ulikt i de ulike grener og fellesavdelinger. Det ble orientert om at ulik 
vurdering av kritiske funksjoner kan medføre at likhetsprinsipper for permitteringer 
ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Det er Norges Skiforbund som bedrift som permitterer, 
ikke den enkelte gren eller avdeling. Styret ble gjort kjent med at den enkelte 
sportssjef har gjennomgått og fått godkjent sin permitteringsliste hos sin grenkomite, 
og at dette kan medføre at ulike vurderinger på tvers i organisasjonen.   

• Status Holmenkollen Skifestival 

• Møter med Trondheim kommune angående avtale for VM nordisk 2025 
 
På bakgrunn av Generalsekretærens informasjon om permitteringer, ba styret om at samtlige 
grener skulle gi Generalsekretæren en skriftlig vurdering av sine respektive permitteringer, 
relatert til vedtatte kriterier og vurdering av kritisk kompetanse. 
 
Status fra risikoutvalget 
Økonomisjef Andreas Lind Groh gjennomgikk styrevedtak med resultatkrav vedtatt i forrige 
møte og status p.t. 
 
Fra styremedlemmene Bente-Lill Romøren og Torbjørn Skogstad ble det uttrykt bekymring for 
hvorvidt konsekvensene av resultatkravene for gren var godt nok utredet, spesielt med tanke på 
risiko for avtalebrudd. 
 
Videre gjennomgikk økonomisjefen prosessen videre: 

• I forkant av laguttak skal følgende gjøres:  
1. Administrasjon og gren skal utarbeide et revidert budsjett med følgende  

utgangspunkt:  
• Inntektsbudsjett skal utelukkende inkludere sikre inntekter (signerte 
avtaler)  
• Aktivitetsplan og bemanning som matcher sikre inntekter og 
resultatkrav 
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2. Risikoutvalget evaluerer budsjettinput i forkant av styreutsendelse 
3. Revidert budsjett per gren presentert for styret (overordnede linjer) 

• Gren melder inn til administrasjonen før påske seneste tidspunkt for laguttak og  
tidslinje for prosessen for hver av grenene defineres i fellesskap (seneste 
tidspunkt 1. juni) 

 
Vedtak: 

• Styret tar risikoutvalgets gjennomgang til orientering og slutter seg til 
framlagte prosess for laguttak og revidert budsjett 

• Styret ber risikoutvalget foreta en gjennomgang av risikobildet ved vedtatte 
resultatkrav med hver enkelt gren 

 
 
Sak 194 – Kalender 2020/21, foreløpig status 
Det forelå skriftlig saksinnstilling fra administrasjonen hvor status World Cup kalender for 
alle grener kommende sesong fremgikk. På grunn av stor usikkerhet knyttet til videre prosess 
i FIS og hensynet til NSFs økonomi, ba administrasjonen om at president og generalsekretær 
skulle gis fullmakt til å ta beslutninger på kort varsel vedrørende rennsøknader dersom det 
skulle bli nødvendig. 
 
Vedtak: 

• Skistyret gir Skipresident og Generalsekretær fullmakt til å kunne gjøre 
beslutninger knyttet til internasjonal terminliste for Norge i sesongen 2020/2021  
 

 
Sak 195 – Revidert møteplan 2020-21 
 
Som møteplan for resterende del av tingperioden ble følgende foreslått: 
 
Vår 2020: 
 
Torsdag 16. april 1500-1600 Teams 
Onsdag 29. april 1200-1900 Fysisk møte hvis mulig, alt Teams 
Mandag 25. mai 1500-1600 Teams 
Mandag 22. juni 1400-2000 Fysisk møte hvis mulig 
 
 
Høst 2020 
 
Onsdag 19. august 1500-1600 Teams 
Torsdag 17. sept. 1400-2000 Oslo m/grilling hos EvaTine 
Fredag 16. oktober 0900-1500 Gardermoen (i forb. med høstmøte) 
Tirsdag 17. november 1500-1600 Teams 
Onsdag 16. desember 0900-1500 Oslo 
 
 
Vår 2021 
 
Tirsdag 2. februar 1400-2000 Oslo/ Gardermoen 
Tirsdag 23. mars 1400-2000 Oslo/ Gardermoen 
Tirsd. 4.- onsd 5. mai Lunsj-lunsj Oslo (?), tingforberedelser  
Torsdag 10. juni 0900-1200 Ålesund 
 
Styremedlemmene ble bedt om å gi tilbakemelding til administrasjonen om eventuelle datoer 
som ikke passer. 
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__________________________________________________________________ 
 
 
 
  
Pål Angell Bergh    Erik Bruun   Rolf Bryn  
 
 
 
Tove Moe Dyrhaug   Ola Evjen   Edgar Fossheim  
  
 
 
Sveinung Karlsen   EvaTine Riis-Johannessen Andrea Bell Pedersen  
  
 
 
Bente-Lill Romøren    Erik Røste   Birgit Skarstein 
 
 
 
Torbjørn Skogstad   Øystein Tamburstuen  Ståle Villumstad 
 
 
 
 


