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Tilstede: 
 
Fra Skistyret:  
  

Kristian Brenden, Pål Angell Bergh (06.05.), Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, 
Ola Evjen, Edgar Fossheim, Sveinung Karlsen, EvaTine Riis-Johannessen, Erik Røste, 
Birgit Skarstein, Torbjørn Skogstad, Sigrid Johanna Snuggerud, Øystein Tamburstuen 
(06.05.) 
 

 
Forfall: 
 
 Marita Hakestad Andresen 
 
 
Fra administrasjonen:  
 

Ingvild Bretten Berg, Mats Nysæter (sak 84, 93c, 93f-5 og 7, 93g-2),  
Øistein Lunde (referent) 
 

 
  
 

HABILITET 

 
I sak 93 f-5, honorar til president, meldte skipresident Erik Røste og visepresident EvaTine Riis-
Johannesen seg inhabile. Styret ønsket dog at begge skulle bidra med sine innspill til 
diskusjonen, men fratre behandlingen. 
 
I sak 94, Skitinget 2024, tildeling, meldte Sigrid Snuggerud seg inhabil med bakgrunn i at hun 
også sitter i styret i Oppland skikrets som var en av søkerne til å få arrangere Skitinget. 
 
På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av de andre enkeltsakene i 
møtet, meldte ingen av styremedlemmene seg inhabile. 
Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet knyttet til 
andre saker til behandling i møtet.   
 
 

REFERATSAKER 
 

Protokoll fra styremøte nr 09, 01.04.22 

 
Protokoll fra styremøte 09 var utsendt for styrets godkjennelse.  
 
Hoppkomiteen hadde sendt inn skriftlig svar til protokollen, med anmodning om 
protokolltilførsel i sak 77 fra komiteleder Kristian Brenden. Protokolltilførselen ble avvist av 
styret med bakgrunn i at tilførselen var knyttet til forhold som ikke var påpekt i styremøtet. 
 
Sak vedr. lån til hopp ble behandlet pr. epost 29.04. Protokollen fra behandlingen ble godkjent. 
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RAPPORTERING 
 

84. Regnskapsrapport pr. 31.03.22 

 
Regnskapsrapporten pr. utgangen av mars var utsendt som en del av styremappa. 
Hovedpunktene i rapporten ble i møtet presentert av økonomisjef Mats Nysæter.  
 
Rapporten viste et avvik hovedsakelig knyttet til grenene. Økonomisjefen orienterte om at 
avviket var hensyntatt i revidert budsjett. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tar regnskapsrapporten pr 31.03.22 til orientering 
 
 

INFORMASJON 
 

85. Rapport fra presidenten  

 
Skipresidenten orienterte i møtet om følgende: 

- Arbeidsgruppe oppnevnt av Council som har sett på framtid for nordiske grener. 
Gruppen har levert sin rapport 

- Brev fra kontrollutvalget 
- Møte med kretslederne 27.04. 
- Varslingssaker 
- Mulig søknad om dispensasjon fra reglene om kjønnsbalanse fra valgkomiteen i 

kombinert 
- Valgkomiteinnstilling 
- Oppfølging av nasjonalanleggsavtalene 
- Snow for the Future 
- Hopp, gjennomført møte med Nammo 
- Eiermøte VM nordiske grener 2025 
- Generalforsamling i Granåsen Aktivum, positivt resultat i 2021 

 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tar presidentens rapport til orientering 

 
 

86. Rapport fra grenkomiteene 

 
Grenkomitelederne rapporterte kort muntlig om status i sine respektive grener. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tar grenkomiteenes rapport til orientering 
 
 

87. Rapport fra generalsekretæren 

 
Generalsekretæren rapporterte i møtet muntlig om følgende: 

• Ramme for lønnsoppgjøret 
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• Lønnsjustering for administrasjonssjefene i skikretsene i tillegg til rammen 

• Høringsrunde post 3 midler 

• Nyansettelser 

• Prosjektet Idretten skaper sjanser 

• VM Trondheim 2025 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tar generalsekretærens rapport til orientering 

• Skistyret gir president og visepresident fullmakt til å godkjenne lønnsoppgjøret 

 
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

88. Revidert budsjett 2022 

 
Økonomisjef Mats Nysæter presenterte hovedlinjene i revidert budsjett for 2022. Detaljert 
saksframlegg fulgte av styremappe. 
 
Avvik fra det ordinære budsjettet ble gjennomgått. Avvikene skyldtes i hovedsak fordeling av 
deler av arrangementsoverskuddet. 
 
Videre orienterte økonomisjefen om usikkerhetsmomentene i budsjettet, blant annet knyttet til 
følgende områder: 

• Inntektssituasjonen i hopp 
• Verdi av søkerselskapet for VM alpint Narvik 
• Para-VM, sluttoppgjør 
• Grenenes øvrige usikre inntekter 

 
Usikre inntekter i gren utgjorde 9% av totale inntekter. For hopp isolert sett utgjør usikre 
inntekter 47%. 
 
 
Vedtak: 
  

• Skistyret vedtar revidert budsjett for 2022 
 

 
89. Grenkomiteenes instruks og delegerte oppgaver 

 
Som en oppfølging både av organisasjonsutvalgets rapport og evalueringsutvalgets anbefalinger, 
hadde risikoutvalget fått i oppgave å gjennomgå både instruksen både for grenkomiteene og 
generalsekretæren. 
 
Generalsekretærens instruks ble behandlet og vedtatt i styremøte nr 08. 
Risikoutvalget la i dette møtet fram forslag til oppdatert instruks for grenkomiteene, samt 
oversikt over signeringsfullmakter. 
 
Styret sluttet seg til forslaget til grenkomite-instruks, men hadde enkelte spørsmål til 
signeringsfullmaktene. Risikoutvalget ønsket derfor å komme tilbake til dette i neste møte. 
 
 
Vedtak: 
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• Skistyret vedtar endringer i delegasjonsreglementet til grenene slik at dette 

samsvarer med generalsekretærens stillingsbeskrivelse  
 

 
90. Rapport fra landslagsmodellutvalget 

 
Utvalget med mandat å se på eventuelle justeringer i landslagsmodellen framla sin rapport for 
Skistyret. Erik Bruun, som hadde vært utvalgets leder, understreket at utvalget ikke hadde 
funnet grunnlag for å gjøre vesentlige endringer i nåværende modell. Imidlertid hadde utvalget 
pekt på 3 områder som man anbefalte styret å utrede nærmere; 

• Regelverk og praksis knyttet til sosiale medier 

• Klarhet i utøveravtalene, herunder informasjon og involvering 

• Fellesreglementets krav om landslagdeltagelse dersom man blir uttatt  

 
Styret takket utvalget for arbeidet, og ba om at administrasjonen skulle komme tilbake til styret i 
neste møte med forslag til en prosess for oppfølging. 
 
Skipresidenten kommenterte også at brevet fra Henning skilag til president og LK-leder som var 
mottatt tidligere i vår, var oversendt til utvalget. Langrennskomiteen behandler saken og svarer 
Henning skilag. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tar rapporten fra landslagsmodellutvalget til foreløpig orientering, og ber 
administrasjonen komme tilbake med forslag til en prosess for videre oppfølging 

 
 
91. Landslagsavtale sesongen 2022/23 

 
Det forelå saksinnstilling fra administrasjonen som i møtet ble gjennomgått av organisasjonssjef 
Øistein Lunde. Da det ikke var framkommet forslag til endringer av vesentlig karakter i 
landslagsmodellutvalgets rapport, anbefalte administrasjonen at grunnprinsippene i gjeldende 
standardavtale skulle videreføres. Styret sluttet seg til dette, og ba generalsekretæren besørge 
endelig tekstutforming. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret gir Generalsekretæren fullmakt til å gjøre nødvendige oppdateringer i 
landslagsavtale og representasjonsavtale for sesongen 2022/23  

 
 
92. FIS kongressen, gjennomgang saker 

 
Skipresident Erik Røste orienterte om sakslista til FIS-kongressen som avholdes 26. mai. I 
forkant av kongressen så skal også VM alpint i 2027, med Narvik som en av søkerne, tildeles. 
 
Videre orienterte Røste om forslagene til strukturelle endringer på rettighetssiden som var 
fremmet av FIS-presidenten. 
 
 
Vedtak: 

 

• Skistyret tar gjennomgangen av saker til FIS-kongressen til orientering, og gir NSFs 
delegat fullmakt til å fronte NSFs syn og interesser i sakene til behandling 
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93 a Skitinget 2022, gjennomføring 

 
Skitinget skal foreslå en flere formalia og funksjoner på Skitinget. Organisasjonssjef Øistein 
Lunde gjennomgikk disse, og styret hadde enkelte kommentarer 

- Forretningsorden innstilles som foreslått 
- Dirigenter. Styret diskuterte ulike alternativer og kom med enkelte innspill 
- Referenter. Styret stilte seg bak administrasjonens forslag. 
- Forslag til valgkomite. Skikretsene har kommet med sin innstilling, samt foreslått enkelte 

kandidater. Styret satte ned en gruppe bestående av Torbjørn Skogstad og Tove Moe 
Dyrhaug som gis i oppgave å komme med forslag til neste styremøte 

- Redaksjonskomite. Det er ønskelig at denne ledes av et styremedlem, og styret 
konkluderte derfor med å innstille Erik Bruun som leder og Sigrid Snuggerud som 
medlem. Øvrige medlemmer foreslås på tinget. 

 
 
Vedtak: 

 
• Skistyret foreslår for Skitinget forretningsorden som følger av saksinnstillingen  

• Skistyret gir president og visepresident fullmakt til å avklare forslag til 2 dirigenter 
til Skitinget  

• Skistyret forslår Lene Simensen og Steinar Bjerkmann som referenter for Skitinget  
 
 

93 b Beretning 2021-2022 

 
Forslag til Skistyrets beretning for tingperioden var utsendt i forkant. Styret hadde enkelte 
kommentarer og innspill knyttet til omtale av pandemisituasjonen og hoppsaken. Utover dette 
ble styremedlemmene bedt om å gi sine innspill skriftlig innen 11.05., og president og 
visepresident ble gitt fullmakt til å forestå endelig godkjenning på bakgrunn av mottatte innspill. 

 
Grenkomiteenes årsberetninger var også framlagt for styret. Det ble i møtet gitt flere 
tilbakemeldinger til hoppkomiteens rapport, og styret anmodet komiteen om å endre 
formuleringene knyttet til enkeltpersoner og ansatte.  
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret godkjenner skistyrets beretning for 2021-2022, med endringer  
som fremkommer i styremøtet. President og visepresident gis fullmakt til a ̊ godkjenne 
endelig tekstutforming 
 

 
93 c Langtidsbudsjett 

 
Økonomisjef Mats Nysæter gjennomgikk forslaget til langtidsbudsjett som var utsendt som en 
del av styremappa. 
 
Budsjettet tar utgangspunkt i løpende TV- og markedsavtaler med gyldighet framover i tid, og 
forventet kostnadsvekst i perioden. Med utgangspunkt i dette vil forbundet normalt ha 
tilgjengelige midler til styrets disposisjon og prioriteringer. Blant prioriteringene man gjennom 
langtidsbudsjettet ser for seg å avsette midler til er følgende; 

• Fellesprosjekter; Anlegg, bredde og rekrutteringsprosjekter, kultur- og merkevare 

• Randonee som en voksende aktivitet 

• Verdiskapningsmodell med overføring til grener 

• Utvikling og kommersialisering av arrangementsporteføljen 
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I budsjettet var også lagt inn en årlig risikobuffer. Styret diskuterte størrelsen på denne. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret fremmer langtidsbudsjett til behandling på skitinget med følgende forslag 
til vedtak:  

o Langtidsbudsjett for 2022-2026 godkjennes  
 
 
93 d Fastsettelse av avgifter 

 
Tinget skal vedta deltageravgiften til skikretsene. Administrasjonen hadde fremmet forslag om at 
avgiftene skulle være uendret for kommende tingperiode, og det var heller ikke kommet inn 
forslag om endringer i avgiftene.  
 
Styret støttet administrasjonens innstilling og begrunnelse. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret fremmer følgende forslag for skitinget:  
o Gjeldende satser for deltageravgiften til skikretsene beholdes uendret  

▪  Ordinære renn kr 25,-  
▪ Turrenn, trim og familieklasser kr 25,-  
▪ Turrenn, turrenn- og bedriftsklasser kr 35,-  

 
 
93 e Forslag til lovendringer 

 
Forslagene til lovendringer ble gjennomgått av organisasjonssjef Øistein Lunde. Endringene 
innebar i all hovedsak nødvendige tilpasninger og oppdateringer i henhold til siste endringer i 
NIFs lov og lovnormen for særforbund. I tillegg var det lagt inn henvisning til ISMF som det 
internasjonale særforbundet som organiserer randonee. 
 
Lov- og påtaleutvalget hadde gjennomgått endringsforslagene og stilte seg bak disse. 
 
 
Vedtak: 

 
• Skistyret fremmer lovendringer som fremgår av vedlagte dokument som forslag for 

Skitinget 2022  
 
 
93f,  Innkomne saker (1) Bredde- og rekrutteringsarbeidet (Oppland) 

 
Oppland skikrets hadde sendt inn forslag til Skitinget om at ansvaret for oppgaver knyttet til 
bredde- og rekrutteringsarbeidet gjennom NSFs lov skulle flyttes fra grenkomiteene til Skistyret. 
I tillegg foreslo skikretsen at det skulle lovfestes at oppgavene skulle løses gjennom en sentral 
bredde- og rekrutteringsavdeling. 
 
Styret var tydelige på at de støttet intensjonen om en forsterket satsning på rekruttering, men 
ikke Opplands forslag om en lovendring knyttet til ansvaret.  
 
Administrasjonen hadde utarbeidet forslag til en begrunnelse. Styret stilte seg bak essensen i 
denne, og kom med enkelte innspill som inntas i endelige tingpapirer. 
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Vedtak: 
 

• Skistyret støtter intensjonen om en forsterket satsning på bredde- og 
rekrutteringsområdet, men ikke lovendringsforslaget fra Oppland skikrets 

• President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig innstilling fra 
Skistyret basert på innspillene gitt i møtet  

 
 
93 f, Innkomne saker, (2) Bredde- og rekrutteringsarbeidet (Hordaland og Sogn og 
Fjordane) 

 
Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins hadde fremmet forslag om at NSF skulle 
opprette en sentral bredde- og rekrutteringsavdeling. Forslaget har enkelte likhetstrekk med 
Oppland sitt forslag, men innebar ingen lovendring eller formell flytting av ansvar. 
 
Administrasjonen hadde oversendt forslag til innstilling fra Skistyret som styret med enkelte 
kommentarer stilte seg bak. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret støtter intensjonen om en forsterket satsning på bredde- og 
rekrutteringsområdet, og foreslår for tinget at det nye styret bes gjennomgå forbundets 
organisering av området med tanke på optimal ressursutnyttelse og måloppnåelse for 
alle ledd i organisasjonen 

• President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig innstilling fra Skistyret 
basert på innspillene gitt i møtet 

 
 
93 f, Innkomne saker, (3) Funksjonstidsavgrensning (Hordaland og Sogn og 
Fjordane) 

 
Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins hadde fremmet forslag for tinget om at det 
skulle innføres funksjonstidsavgrensninger for tillitsverv i NSF. 
 
Saken var primært av politisk karakter, og administrasjonen hadde derfor ikke utarbeidet forslag 
til innstilling i saken. Dog orienterte generalsekretær Ingvild Bretten Berg om at 
administrasjonen hadde gjort en vurdering av mulige konsekvenser og innhentet informasjon 
om lignende tidsbegrensninger i sammenlignbare organisasjoner, hvor kun FIS og Skiforeningen 
per i dag har denne type avgrensninger. 
 
Styret kommenterte at forslaget virker noe uklart formulert. Videre var styret av den oppfatning 
at forslaget var en direkte mistillit til idrettsdemokratiet og Skitingets funksjon, og potensielt 
kunne svekke de tillitsvalgtes innflytelse på bekostning av administrasjonen. Styret konkluderte 
derfor med ikke å støtte forslaget. 
 
Som forslagets del to var det foreslått at valgkomiteen skulle gis i oppgave å foreslå honorar for 
skipresident og styret. Styret mente at dagens system for fastsettelse av honorar til tillitsvalgte, 
basert på kompensasjonskomiteen i NIF, var et godt prinsipp, og ønsket derfor ikke å støtte 
forslaget. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret støtter ikke forslaget om funksjonstidsavgrensning for tillitsvalgte 
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• Skistyret støtter ikke forslaget om at valgkomiteen skal foreslå honorar for 

skipresident, visepresident og de fritt valgte styremedlemmene. Skistyret er av den 
oppfatning at Skiforbundet bør følge forslagene fra kompensasjonskomiteen til 
Norges Idrettsforbunds, for å skape nødvendig avstand mellom kandidater 
Valgkomiteen foreslår og kandidatenes kompensasjon  

• President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig utforming av Skistyrets 
innstilling basert på innspillene i møtet 

 
 
93f, Innkomne saker, (4) Åremålsstilling for administrativ og sportslig ledelse 
(Oslo) 

 
Oslo skikrets hadde fremmet forslag om at ledende administrative og sportslige stillinger i NSFm 
det vil i praksis si generalsekretær og sportssjefer, skulle gjøres til åremålsstillinger på 4+4 år. 
 
Administrasjonen hadde utredet saken og utformet forslag til styrets innstilling. Denne ble i 
møtet gjennomgått av generalsekretær Ingvild Bretten Berg.  
 
Innstillingen tok utgangspunkt i om det prinsipielt sett er riktig at Skitinget som forbundets 
øverste organ skal legge slike føringer for 7 stillinger av over 140 totalt sett i NSF. Videre pekte 
administrasjonen på at arbeidsmiljøloven etter all sannsynlighet ikke tillater bruk av åremål for 
mer enn øverste leder. 
 
Skistyret konkluderte på bakgrunn av dette med at forslaget om lovendringer ikke støttes. 

 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret sender saken fra Oslo Skikrets vedrørende åremålsstillinger til Skitinget 
med følgende innstilling:  

o Intensjonen i forslaget fra Oslo Skikrets om å finne gode løsninger for å 
ivareta nødvendig kompetanseutvikling og endringer for ledende stillinger i 
Norges Skiforbund støttes, og forslaget oversendes Skistyret for oppfølging. 
Forslaget fra Oslo Skikrets om lovendringer med formål om å innføre 
åremålsstillinger støttes ikke 

• President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig saksinnstilling 
 
 
93f, Innkomne saker, (5) Honorar til president (Oslo) 

 
Det var fra Oslo skikrets fremmet forslag vedrørende honorar til skipresidenten, og at dette 
skulle settes til samme nivå som en stortingsrepresentant. 
 
Generalsekretær Ingvild Bretten Berg redegjorde for bakgrunnen for dagens modell hvor 
Skitinget som en del av langtidsbudsjettet vedtar kompensasjon for skistyret.  
Styret konkluderte med at dagens modell har fungert på en god måte, og prinsipielt sett bør 
videreføres. 

 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret fremmer forslaget for Skitinget med følgende innstilling til vedtak: 
o Forslaget fra Oslo støttes ikke 
o Modellen hvor Skitinget vedtar styrets kompensasjon etter innstilling fra styret 

videreføres. Alternativt vil styret foreslå at det nedsettes et utvalg som 
gjennomfører et grundigere utredningsarbeid 
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o Kompensasjon i kommende styreperiode foreslås på samme nivå som i dag for 
president og visepresident, mens styremedlem settes til 0,5 G 

• President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig saksinnstilling 
 
 
93f, Innkomne saker, (6) Frist for innsendelse av saker til tinget (Oslo) 

 
Det var innkommet forslag fra Oslo skikrets om at den lovbestemte fristen for innsendelse av 
saker til tinget skulle reduseres fra 3 til 2 måneder. 
Organisasjonssjef Øistein Lunde informerte om at NIFs lov om frister for særforbundsting var 
endret, og at forslaget derfor var godt ivaretatt av forslaget til lovendringer. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret fremmer følgende forslag til vedtak ovenfor Skitinget: 
o Forslaget fra Oslo skikrets vedrørende forslagsfrist til tinget er ivaretatt 

gjennom forslag til lovendringer basert på endringer i NIFs lov  
• President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig saksinnstilling 

 

 
93f, Innkomne saker, (7) Fordeling av Post 3 midler (Oslo) 

 
Skipresident og generalsekretær innledet i saken hvor Oslo skikrets hadde foreslått at det skulle 
utredes og innføres en ny modell for internfordeling av post 3-midler. 
 
Styret var av den oppfatning at Skitinget som organ ikke bør gå i detaljer på hvordan en så vidt 
liten del av forbundets budsjett benyttes, og at det må være opp til det sittende styret å vedta en 
fordeling som ivaretar NIFs og KUDs kriterier som en del av den årlige budsjettbehandlingen. 
Styret støttet derfor ikke forslaget fra Oslo skikrets på prinsipielt grunnlag. 
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret fremmer forslaget for Skitinget med følgende forslag til innstilling: 
o Forslaget fra Oslo skikrets støttes ikke på prinsipielt grunnlag 

• President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig saksinnstilling 
 

 
93g, Skistyrets forslag, (1) Organisasjonsutvalgets anbefalinger 

 
Organisasjonsutvalget som la fram sin rapport våren 2020 var opprinnelig nedsatt av Skitinget, 
og utvalgets anbefalinger må derfor legges fram for tinget. Styret ønsket derfor å fremme en sak 
for Skitinget med en rapport om oppfølgingen av organisasjonsutvalgets anbefalinger.  
Når det gjelder utvalgets anbefalinger om endringer i styresammensetningen, konkluderte 
Skistyret med ikke å støtte denne.  

 
Vedtak: 
 

• Skistyret fremmer sak til Skitinget med følgende forslag til vedtak:  
o Skitinget tar skistyrets redegjørelse for arbeidet med anbefalingene i 

organisasjonsutvalgets rapport til orientering  
o Skitinget slutter seg til skistyrets forslag om å opprettholde dagens modell 

for sammensetning av skistyret  
• President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig saksinnstilling 
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93g, Skistyrets forslag, (2) NSFs egenkapital 

 
Administrasjonen hadde utarbeidet utkast til tingforslag som ble gjennomgått av økonomisjef 
Mats Nysæter. Forbundets egenkapitalnivå har tidligere vært forankret på Skitinget, men sist i 
2010. Administrasjonen var derfor av den oppfatning at det var naturlig at styret på ny fremmet 
dette tilbehandling. 

 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret fremmer saken for Skitinget med følgende innstilling til vedtak: 
o Forbundets egenkapital bør ligge mellom 55 og 65 millioner kroner for å 

sikre nok likviditet, god soliditet og mulighet til å håndtere organisasjonens 
risiko.  

• President og visepresident gis fullmakt til å godkjenne endelig saksinnstilling 

 
 
93g, Skistyrets forslag, (3) Organisering av randonee 

 
Det var fra administrasjonens side skissert ulike alternativer for hvordan forbundet skulle 
organisere randonee. To av alternativene ville kreve tingbehandling, da de medførte endringer 
eller presiseringer i NSFs lov. 
 
Styret var av den oppfatning at randonee har et stort potensial, både med tanke på at grenen blir 
OL-gren og som breddeidrett. Imidlertid klarte ikke styret å enes om noen av administrasjonens 
foreslåtte alternativ, og konkluderte derfor med ikke å fremme noen tingsak vedrørende 
randonee. 
 
Videre la styret til grunn at ett styremedlem heretter skulle gis et dedikert oppfølgingsansvar for 
randonee, men overlot for øvrig til kommende styre å utrede organisasjonsformen nærmere. 
 

 
93g, Skistyrets forslag, (4) Endring i formålsparagrafen 

 
Evalueringsutvalget i hoppsaken hadde anbefalt en endring av NSFs formålsparagraf. Styret 
diskuterte formålet med en slik endring, og konkluderte med at de ikke så det hensiktsmessig å 
fremme et slikt forslag for tinget. Det var heller ikke kommet forslag fra organisasjonen om en 
endring. 
 
Styret konkluderte dermed med ikke å sende forslag til tinget vedrørende endring av 
formålsparagrafen. 
 
 
94. Skitinget 2024, tildeling 

 
Det var mottatt tre søknader om å få avholde Skitinget i 2024. Dette var: 

- Oppland skikrets med Lillehammer 
- Buskerud skikrets med Norefjell 
- Nordland skikrets med Bodø 

 
Administrasjonen hadde gjort en vurdering av søkerne med utgangspunkt i tidligere vedtatte 
kriterier. I denne vurderingen kom Lillehammer best ut foran Bodø.  
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Styret konkluderte med at man primært ønsket å legge tinget til Bodø, men at prisen ble ansett å 
være noe høy. Styret ba derfor administrasjonen gå en ekstra runde med aktuelle hoteller i et 
forsøk på å redusere romprisen. 
 

 
Vedtak: 
 

• Skitinget 2024 tildeles Nordland skikrets og legges til Bodø. Administrasjonen bes gå en 
ekstra runde med aktuelle hoteller for om mulig redusere romprisen 

 
 
95. VM rulleski, søknad 

 
Arrangørene av Toppidrettsveka hadde søkt om å få arrangere VM på rulleski i 2024. 
Administrasjonen støttet søknaden, under forutsetning av at arrangørselskapet påtok seg alt 
ansvar og risiko for mesterskapet. 
 
Det ble fra hoppkomiteens leder Kristian Brenden stilt spørsmål ved om hvorfor ikke idrettens 
egne organisasjonsledd kan påta seg et slikt arrangement. For øvrig stilte styret seg bak 
administrasjonens innstilling om å søke FIS om mesterskapet. 

 
 
Vedtak: 
 

• Norges Skiforbund søker VM i Rulleski på vegne av Norway Event AS i tilknytning 
til Toppidrettveka i 2024. Forutsetningen for søknaden er at Norway Events er 
ansvarlig for all planlegging og gjennomføring av mesterskapet og videre står 
økonomisk ansvarlig alle utgifter knyttet til arrangementet. Det forutsettes at 
mesterskapet blir gjennomført ihht gjeldene regelverk fra FIS.  

 
 
96. Lån til VM arrangøren i Trondheim 

 
På grunn av kortsiktige likviditetsutfordringer, var det søkt om et lån fra VM selskapet Ski-VM 
Trondheim 2025 AS. Administrasjonen var av den oppfatning at NSF som hovedprinsipp ikke 
kan fungere som bank for underliggende eller beslektede selskaper, men mente likevel at det i 
denne sammenheng var gode argumenter som talte for at lånet skulle innvilges. 
 
 
Vedtak 
 

• NSF gir lån på opptil kr 5 millioner i to utbetalinger: kr 3 millioner medio mai og 
opptil kr 2 millioner i august.  

• Styret gir fullmakt til president og visepresident til å stille en eiergaranti overfor 
Ski-VM Trondheim 2025 AS sin bankforbindelse for at de kan stille med en 
driftskreditt overfor selskapet  

 
 
Eventuelt 

 
Skistyret diskuterte og konkluderte med at de ordinære styremedlemmene som har sittet i 
risikoutvalget, Sveinung Karlsen og Erik Bruun, skulle innvilges et tilleggshonorar for en 
ekstraordinær arbeidsinnsats i siste styreperiode. 
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__________________________________________________________________ 
 
 
 
  
Pål Angell Bergh   Kristian Brenden  Erik Bruun   
  
 
 
Rolf Bryn    Tove Moe Dyrhaug  Ola Evjen   
  
 
 
Edgar Fossheim   Sveinung Karlsen  EvaTine Riis-Johannessen 
  
 
 
Erik Røste    Birgit Skarstein   Torbjørn Skogstad   
 
 
 
Sigrid Johanna Snuggerud  Øystein Tamburstuen   
 
 
 
 
 
 
Sett: 
 
 
Marita Hakestad Andresen   


