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SKISTYRETS MØTE NR. 08, 2022-2024 
26.01.2023 

 
Ullevål stadion, Skiforbundets lokaler 

 
PROTOKOLL: 

 
 

SAKSOVERSIKT 
 
 
PROTOKOLLER 
Protokoll fra styremøte nr 07, 05.12.22 (allerede signert av skistyrets medlemmer) 
 
RAPPORTERING 
 
INFORMASJON 
40. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer  
41. Rapport fra styreoppnevnte utvalg:  

• Risikoutvalget 
• Utvalg for funksjonstid, valgordninger og kompensasjon 
• Parautvalget 
• Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget 
• Ansettelsesutvalget for generalsekretær 

42. Rapport fra grenkomiteene 
43. Rapport fra generalsekretæren 
 
 
DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER  
44. Saker til Idrettstinget 
45. Status og overordnede prioritering for Skiforbundets bærekraftsarbeid    
46. FIS´rettighetsstruktur og OPA-samarbeid 
47.  Ny hovedlogo for Norges Skiforbund 
48.  Tildeling NM langrenn 2025 
49.  Styrets egentid / evaluering av styremøtet 
 
 
Til stede: 
 
Fra Skistyret:  
  

Marita Hakestad Andresen, Pål Angell Bergh, Erik Bruun, Rolf Bryn, Tove Moe Dyrhaug, 
Anne Cathrine Enstad, Ola Evjen, Sveinung Karlsen, Stine Aaseth Korsen, Aage 
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Schaanning, Sigrid Snuggerud, Torbjørn Skogstad, Edgar Fossheim og Øystein 
Tamburstuen.  

 
Forfall: Kristin Gjertsen 
 
Fra administrasjonen:  
 

Øistein Lunde, Ola Keul (referent), Terje Lund (sak 46), Espen Graff (sak 47) 0g Øyvind 
Hofstad Nysted (sak 47). 

 
 

HABILITET 
 
På spørsmål om noen styremedlemmer anså seg inhabile i noen av sakene som ville bli behandlet 
møtet, meldte Sveinung Karlsen, Marita Hakestad Andresen og Sigrid Snuggerud seg inhabile i 
sak 48.   
 
Ingen styremedlemmer hadde innvendinger mot andre styremedlemmers habilitet i saker til 
behandling i møtet.    
 

PROTOKOLLER 
 
Protokoll fra styremøte nr 07, 05.12.22 var allerede godkjent og signert av skistyrets medlemmer.  
 

RAPPORTERINGSSAKER 
 
 

INFORMASJONSAKER 
 
40. Rapport fra skipresident og fritt valgte styremedlemmer 
 
Skipresident Tove Moe Dyrhaug orienterte skistyret om aktuelle saker, og trakk blant annet frem 
Skiforbundets arbeid med og oppfølging av Ski-VM i Trondheim 2025 og aktuelle internasjonale 
saker, herunder arbeidet for opprettholdelse av utestengelsen av Russland og Hviterussland fra 
internasjonal idrett.  
 
Oppfølgingen av fluorforbudet ble også trukket frem, hvor det ble ytret ønsker om koordinering 
og samarbeid mellom grenene. Det ble videre drøftet kostnader ved oppfølging av forbudet, og 
hvordan dette kan finansieres. Administrasjonen fikk i oppgave å følge opp saken videre og 
presentere en plan for skistyret som inkluderer finansieringsløsninger.   
 
41. Rapport fra styreoppnevnte utvalg 
 
Det ble orientert om det pågående arbeidet i følgende utvalg:  
 

• Parautvalget 
• Rekrutterings- og skiklubbutviklerutvalget 
• Risikoutvalget 
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• Ansettelsesutvalget for generalsekretær 
 
 

42. Rapport fra grenkomiteene 
 
De enkelte grenene orienterte på det organisatoriske plan.  
 
Det ble også i dette skistyremøtet trukket frem, og applaudert, gode sportslige resultater for flere 
av grenene i sesongens konkurranser så langt.  
 
 
43. Rapport fra generalsekretæren 
 
Konstituert generalsekretær Øistein Lunde viste til rapporten inkludert i styremappen. I sin 
redegjørelse i skistyremøtet løftet Lunde frem at det generelt går godt i Ski-Norge og at det fra 
grener, kretser og klubber vises til at stor deltagelse på arrangementer og aktiviteter.  
 
Lunde viste videre til pågående dialog internasjonalt rundt mulig fremtidig sentralisering av 
rettigheter hos FIS.  
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 
44. Saker til Idrettstinget 
 
Konstituert generalsekretær Øistein Lunde presenterte administrasjonens saksfremlegg.  
 
NSF har i likhet med alle NIFs organisasjonsledd kalenderåret som regnskapsår.  
Administrasjonen ønsker imidlertid å utrede mulighetene for å kunne benytte avvikende 
regnskapsår i Norges Skiforbund slik at det kan samstemme med skisesongen, altså fra 1. mai til 
30.april. 
 
Per i dag er det ikke noen konkret hjemmel i NIFs lov til å kunne søke om dispensasjon hos 
Idrettsstyret til å benytte avvikende regnskapsår.  
 
Første steg i videre utredning om å benytte avvikende regnskapsår er å få til en lovendring på 
Idrettstinget i mai 2023. 
 
Vedtak: 
 

• Norges Skiforbund fremmer lovendringsforslag for Idrettstinget 2023, i tråd med 
presenterte forslag, hvor det åpnes for at organisasjonsledd kan søke idrettsstyret om 
avvikende regnskapsår.  

 
 
45. Status og overordnede prioritering for Skiforbundets bærekraftsarbeid    
 
Fungerende organisasjonssjef Ola Keul presenterte administrasjonens saksfremlegg.  
 
Skistyret ble gitt en orientering om arbeidet med bærekraft i Skiforbundet i dag, prioriteringer i 
første halvår 2023 og om mulige internasjonale initiativ fra Skiforbundets side.  
 
I orienteringen ble arbeidets forankring i Skiforbundets strategidokument «Skiglede for alle» 
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vektlagt. Videre ble UNGCs veikart for integrering av bærekraft benyttet for å illustrere hvor 
integrert arbeidet er i Skiforbundet i dag. Keul viste også til hvilke bærekraftsmål Skiforbundets 
pågående tiltak og prosjekter treffer.  
 
Skistyrets medlemmer gav innspill og kommentarer til arbeidet. Flere av skistyrets medlemmer 
viste til viktigheten av arbeidet for skiidretten.  
  
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tok informasjonen om arbeidet med bærekraft til orientering.  
• Skistyret gav sin tilslutning til internasjonal oppfølging av dette viktige arbeidet hvor 

det i første omgang initieres en dialog med FIS - og evt. andre nasjoner -med mål om å 
fremme prosjekter og tiltak som på en god måte kan støtte opp om Skiforbundets og 
FIS´ vedtatte målsetninger innen klima/miljø.  

 
 
46. FIS´rettighetsstruktur og OPA-samarbeid 
 
Konstituert generalsekretær Øistein Lunde og arrangementsansvarlig Terje Lund innledet og 
presenterte administrasjonens sakfremlegg.  
 
Skistyret ble orientert om siste utvikling i pågående prosesser rundt FIS´ fremtidige 
rettighetsstruktur.  
 
Skistyret ble også presentert et forslag om – og drøftet - hvordan Skiforbundet kan samarbeide 
med Organization of the ski associatons of the alpine countries (OPA).  
 
Skistyrets medlemmer gav sin tilslutning til det pågående arbeidet der viktigheten av samarbeid 
og dialog med andre nasjoner ble trukket frem. Viktigheten av en bred og løpende dialog med 
FIS, både på et administrativt og politisk nivå, på en måte som ivaretar Skiforbundets gjeldende 
avtaleforpliktelser, ble også trukket frem.  
 
Vedtak: 
 

• Skistyret ba administrasjonen om å innlede en dialog med OPA om å bli assosiert 
medlem for politiske formål 

• Skistyret tok informasjonen om status angående FIS’ sentralisering av rettigheter til 
orientering 

 
 
47. Ny hovedlogo for Norges Skiforbund 
 
Konstituert generalsekretær Øistein Lunde og fungerende organisasjonssjef Ola Keul innledet,  
før forretningsutvikler Øyvind Hofstad Nysted presenterte administrasjonens saksfremlegg.  
 
Nysted viste til tidligere orienteringer gitt skistyret, og orienterte om prosess og forankring i 
organisasjonen. Skistyret fikk deretter presentert styringsgruppens innstilling til ny hovedlogo 
for Norges Skiforbund 
 
Ny hovedlogo for Norges Skiforbund er ett (av flere) resultater av et prosjekt for å videreutvikle 
organisasjonens merkevare. Et formål er blant annet ytterligere å styrke skisportens 
kommersielle attraktivitet slik at det kan finansieres og skapes enda mer aktivitet i bredde og 
topp også fremover.  
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Arbeidet har, siden oppstarten av et forprosjekt i januar 2022 som ble videreført i hovedprosjekt 
fra mai 2022, vært koordinert og drevet fremover i en arbeidsgruppe bestående av 12-14 
representanter fra krets, fellesadministrasjonen og grener. Prosjektets styringsgruppe har vært 
NSF ledermøte hvor sportssjefer og avdelingsledere er representert. I arbeidet har det vært et 
godt samarbeid og fruktbare diskusjoner mellom de involverte grenene. Det har vært ytt faglig 
bistand fra Æra og Heydays.  
 
Nysted viste også til at administrasjonen, sammen med grener og kretser, ønsker å legge en 
kostnadseffektiv og gradvis plan for implementering av ny hovedlogo, visuell identitet og 
eventuelle øvrige tiltak avledet av merkevareprosjektet, og at det er utarbeidet et detaljert 
budsjett for implementering. Det ble også fra Nysteds side vist til at implementeringskostnader 
ikke skal belastes den enkelte gren direkte, men skje gradvis ved en naturlig og ordinær 
utskiftning av f. eks klær og andre produkter der Skiforbundets logo skal vises.  
 
Skistyrets medlemmer drøftet det presenterte forslaget til ny hovedlogo.  
 
Det ble trukket frem fra enkelte skistyremedlemmer at Skiforbundet, med all sin historie og 
spesielle posisjon i Norge, gjerne vil stå i en interessant og tidvis noe krevende balansegang 
mellom tradisjon og utvikling ved gjennomføringen av slike prosjekter.  
 
Det ble videre vist til viktigheten av å utarbeide en god kommunikasjonsplan for lanseringen.  
 
Fra grenkomiteleder i hopp ble det presisert at en ikke kan prioritere implementering av ny 
logo/visuell identitet inneværende år.  
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret vedtar at Norges Skiforbund skal få ny visuell identitet og ny hovedlogo i tråd 
med det presenterte konseptet, og ber administrasjonen sluttføre det pågående 
merkevareprosjektet frem mot lansering. 

• Skistyret ber administrasjonen legge en kostnadseffektiv og involverende plan for 
lansering og implementering. 

 
 
 
48. Tildeling NM langrenn 2025 
 
 
Konstituert generalsekretær Øistein Lunde orienterte om søkere til NM langrenn 2025 og om 
langrennskomiteens innstilling.  
 
 
Vedtak: 
 

• Skistyret tildelte NM langrenn senior del 1 2025 til Vang Skiløperforening og del 2 2025 
til Hovden IL i tråd med langrennskomiteens innstilling. 

 
 
 
 
Marita Hakestad Andresen   Pål Angell Bergh   Erik Bruun  
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Rolf Bryn    Tove Moe Dyrhaug   Anne Cathrine Enstad
   
 
 
Ola Evjen    Edgar Fossheim   Kristin Gjertsen 
 
 
 
Sveinung Karlsen   Stine Aaseth Korsen   Aage Schaanning 
   
 
 
Sigrid Snuggerud    Torbjørn Skogstad   Øystein Tamburstuen  
 
 


