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1 ÅPNING 

  

Skipresidentens åpningstale 

Hilsningstaler 
 

2 GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER 
 

a) Navneopprop (navneliste) 
 
b) Opptelling av stemmeberettigede (fordeling iht. NSFs lov § 19 A) 

 
 

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. 

 
c) Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med 

forslagstillerens navn. Forslag må fremmes før strek er satt. 
 

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

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

unntak loven fastsetter. 
 

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

   
UForslag 
2 dirigenter     Johan Baumann, Sverre K. Seeberg 
2 sekretærer     Ellie Lein, Yngve Thorsen 
3 medlemmer til redaksjonskomite  Foreslås på skitinget 
2 repr. til å underskrive tingprotokoll Foreslås på skitinget 

 
 
 
 

5 NORGES SKIFORBUNDS BERETNINGER  
 
Beretningen for 2014-2015 og 2015-2016 foreligger i egne vedlegg (vedlegg 1 og 2).  

 
Skistyret fremmer beretningene til behandling på skitinget med følgende forslag til vedtak:  

 
 

 
 
 

  

 Beretningene for 2014-2015 og 2015-2016 godkjennes 
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6 NORGES SKIFORBUNDS REGNSKAPER FOR 2014 og 2015 
 

6.1 Regnskap 2014 og 2015 
 

Årsregnskapene for 2014 og 2015 foreligger i Norges Skiforbunds beretninger for 2014-2015 
og 2015-2016 (vedlegg 1 og 2). 
 
Skistyret fremmer beretningene til behandling på skitinget med følgende forslag til vedtak:  
 

 
 

6.2 Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretning 
 
Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretninger foreligger i Norges Skiforbunds 
beretninger 2014-2015 og 2015-2016 (vedlegg 1 og 2).  

 
Skistyret fremlegger revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretninger på skitinget med 
følgende forslag til vedtak:   
 
U 

 
 
  

 Årsregnskapene for 2014 og 2015 godkjennes 

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

 
 
Begrunnelse 
 
Deloitte AS er Skiforbundets nåværende revisor. Administrasjonen har et godt samarbeid 
med dagens revisjonsteam. I tillegg til ordinære revisjonstjenester besitter Deloitte AS også 
annen kompetanse som Skiforbundet tidvis benytter. Eksempelvis gjelder dette bistand i 
saker knyttet til avgifter og skatter.  
  

 Skitinget engasjerer Deloitte som Norges Skiforbunds revisor for perioden 2016-
2018 

 Skistyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar 
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8  FORSLAG FRA SKISTYRET 
 

8.1 Kompensasjon for skistyret 
 
Skistyret fremmer for skitinget forslag om å tilpasse prinsipper for kompensasjon til skistyret. 
Det foreslås en tilpasning til prinsippene fastsatt av kompensasjonskomiteen valgt på 
Idrettstinget 2015. Skistyret fremmer saken med følgende forslag til vedtak:  

 
 
 

Skitinget fastsetter følgende prinsipper for kompensasjon for tillitsverv i Skistyret: 
 
President:  
Honorar tilsvarende 100% stilling baseres på følgende prinsipper: 
• Årlig honorar tilsvarende 14 G – årlig justering 
• Årlig fast bilgodtgjørelse: fast kr. 100.000,-. Alternativt firmabilordning 
• Årlig bostøtte: kr. 100.000,-.  

 Bostøtten forutsetter at han/hun har folkeregistret adresse i en kommune                     
  som vanskeliggjør daglig pendling mellom folkeregistret 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.  
• Dekning av merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet  
  Pendlerutgifter: kostnader til diett iht. statens satser ved opphold i Oslo. 
  Nevnte sats er kr. 200 pr. døgn i 2016  
• 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   
 forøvrig 
• 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   
 forøvrig 
 
Styremedlem 
• Årlig styrehonorar kr. 30.000 
• Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF   
 forøvrig 
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Begrunnelse 
 
Skitinget i 2014 vedtok enstemmig prinsipper for kompensasjon av tillitsverv i skistyret. 
Vedtaket var basert på en erkjennelse om at kravet til å fylle vervene i skistyret hadde 
utviklet seg med profesjonalisering av organisasjonen, og en stor økning i omfang av 
oppgaver knyttet til skiidrettens politiske verv. Prinsippene har i siste periode dannet 
grunnlag for kompensasjon for tillitsvervet som president, visepresident og styremedlem i 
Norges Skiforbund.  

 
Med bakgrunn i de vedtatte prinsippene fra Skitinget 2014, og erkjennelsen av at idrettens 
politiske verv i større grad har blitt tidkrevende og nødvendig å kunne dekke på heltid, 
uavhengig av bosted i Norge, tok Norges Skiforbund initiativ til å fremme en tilsvarende sak 
for Idrettstinget vedrørende kompensasjon for Idrettspresident, visepresidenter og 
styremedlemmer i Idrettsstyret. Forslaget ble tatt til følge av Idrettstinget, og det ble nedsatt 
en egen kompensasjonskomite som skulle fastsette Idrettsstyrets kompensasjon.  

 
Kompensasjonskomiteen orienterte Idrettsstyret om sin beslutning om kompensasjon i IS 
møte 2 (2015-2019). Kompensasjonskomiteen har innrettet kompensasjon til Idrettsstyret 
etter grunnbeløpet i folketrygden, med henvisning til antall G lagt til grunn i Storting og 
Regjering. For presidentvervet har kompensasjonskomiteen lagt til grunn referanse til årlig 
godtgjørelse for regjeringsmedlemmer, vedtatt av Stortinget med virkning fra 01.05.2015, på 
kr. 1 264 040 pr. år. Regjeringsmedlemmenes årlige godtgjørelse er rett i overkant av 14 G.  

 
I vedtaket fra Skitinget 2014 er kompensasjon for president og visepresident i Norges 
Skiforbund relatert til NIFs generalsekretær sin lønn. Kompensasjonskomiteen nedsatt på 
Idrettstinget har lagt til grunn at det er et mål at den tilgrunnleggende modellen skal kunne 
anvendes for sentrale organisasjonsledd i norsk idrett. Med dette utgangspunktet fremmer 
skistyret forslag om at Skiforbundets kompensasjonsordning bør relateres til Idrettsstyrets 
kompensasjonsordning, bestemt av kompensasjonskomiteen, og ikke til generalsekretær i 
NIF.  

 
Kompensasjon for styreverv i Norges Skiforbund bør gjøres så uavhengig som mulig. Ved å 
gjøre en endring, og nå relatere kompensasjonen for styreverv i Skiforbundet til NIFs 
kompensasjonsutvalg, vedtatt av Idrettstinget, får man en objektiv innretning på prinsippene 
for kompensasjon.  

 
Som følge av forslaget fremmer også skistyret forslag om lovendring i NSFs lov §11, andre 
ledd, slik at lovteksten er i overensstemmelse med praksis for kompensasjon dersom dette 
vedtas som fremlagt, se sak 13.  
 
Skistyret foreslår endring i prinsipper for kompensasjons som følger:  
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PRESIDENT 
Forslag til nye prinsipper Prinsipper vedtatt i 2014 
 
Det årlige honoraret til Skipresidenten er 
beregnet ut fra 14 G og honorarets referanse er 
satt til den årlige godtgjørelsen for 
regjeringsmedlemmer, vedtatt av Stortinget.  
 
Fastsettelse av skipresidentens honorar 
tilsvarende 100% stilling 
 
 Årlig honorar tilsvarende 14 G – årlig 

justering 
 Årlig fast bilgodtgjørelse: fast kr. 

100.000,-. Alternativt firmabilordning 
 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.  

 Dekning av merutgifter ved 
arbeidsopphold utenfor hjemmet, 
pendlerutgifter - kostnader til diett iht 
statens satser ved opphold i Oslo. Nevnte 
sats er kr. 200 pr. døgn i 2016.  

 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 forøvrig 
 Telefon, bredbånd og aviser etter NSF 

standard 
 Etterlønn; 3 måneder ved frivillig 

fratreden og 6 måneder ved ufrivillig 
fratreden  

 
Fastsettelse av skipresidentens honorar 
tilsvarende 100% stilling 
 
 
1. President i Norges Skiforbund 

skal motta kompensasjon for tapt 
arbeidsfortjeneste inntil 100% av 
fast stilling, kompensasjonen 
tilsvarer nivået med lønn til 
generalsekretær i NIF 

2. President i Norges Skiforbund 
skal kunne dekke sitt verv 
uavhengig av bosted 

3. Skistyret fastsetter lønn og øvrige 
betingelser 

4. Avtale om kompensasjon for 
vervet skal ivareta eventuelle 
overgangsordninger ved 
avslutning av en 
presidentperiode, henholdsvis 
knyttet til frivillig fratreden eller 
ikke gjenvalg på skitinget 

5. Avtale om kompensasjon for 
vervet skal ivareta øvrige 
betingelser som eksempelvis 
pensjonsordning og øvrige 
forsikringer, reise, bil, telefon o.l. 

6. Skipresidenten kan inneha 
øvrige verv og oppdrag regulert 
innenfor NIFs og NSFs lovverk. 
Slike verv/oppdrag skal 
rapporteres til, og 
forhåndsgodkjennes av Skistyret 

7. Etterlønn; 3 måneder ved frivillig 
fratreden og 6 måneder ved ufrivillig 
fratreden  
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fratreden og 6 måneder ved ufrivillig 
fratreden  
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Fastsettelse av styremedlemmenes honorar foreslås opprettholdt som vedtatt på Skitinget 
2014:  
 

 Årlig styrehonorar kr. 30.000 
 Reise og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NSF forøvrig 
 
 

Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger: 
Lov- og påtaleutvalget har ingen bemerkninger til endringen foreslått i § 11, sak 13 
  

VISEPRESIDENT 
Forslag til nye prinsipper Prinsipper vedtatt på Skitinget 2014 
 
Det årlige honoraret til visepresidenten er 
beregnet ut fra 14 G og honorarets referanse 
er satt til den årlige godtgjørelsen for 
regjeringsmedlemmer, vedtatt av 
Stortinget.  
 
Fastsettelse av visepresidentens honorar 
 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 
forøvrig 

 
 

 
 Visepresident i Norges Skiforbund skal 

motta kompensasjon for tapt 
arbeidsfortjeneste inntil 15% av fast 
stilling, kompensasjonen tilsvarer 
nivået med lønn til generalsekretær i 
NIF 

 Visepresident i Norges Skiforbund skal 
kunne dekke sitt verv uavhengig av 
bosted 

 Skistyret fastsetter lønn og øvrige 
betingelser 
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9 SKIPOLITISK DOKUMENT 2016 – 2020 
 

Skistyret fremmer for skitinget forslag til nytt Skipolitisk dokument for perioden 2016-2020. 
Forslag til Skipolitisk dokument følger som vedlegg 3.  

 
Forslaget til nytt skipolitisk dokument er utarbeidet med utgangspunkt i klubbundersøkelse 
gjennomført høsten 2015, gjennomgang av modell og struktur i kretsledernes høstmøte 
2015, samt en høringsrunde i grener og skikretser i februar 2016.  
 
Skistyret fremmer nytt Skipolitisk dokument med følgende forslag til vedtak:  

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 Skipolitisk dokument for perioden 2016-2020 vedtas 
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10   BUDSJETT 2017-2020 
 
Det vil bli gitt en rapport om NSFs økonomiske situasjonen i 2016 med regnskapsrapport  
pr. 30.04.2016 og budsjett for året 2016. 

 
Skistyret fremmer langtidsbudsjett for perioden 2017-2021 for skitinget med følgende 
forslag til vedtak: 
 

  
 
Begrunnelse  
 
Saksopplysninger 
Skiforbundet har etter 2011 hatt en sunn og stabil driftssituasjon med et overskudd hvert år, 
med unntak av 2014, som viste underskudd i regnskapet. Målet har vært å drive 
organisasjonen på «non-profit» basis, slik at disponible inntekter hvert år går til aktivitet, og 
slik at egenkapitalen opprettholdes som en sikkerhet for fremtiden.  
 
For perioden fra 2017 til 2020 legges det opp til de samme retningslinjer. Bedre økonomiske 
rammebetingelser kan bidra til at aktiviteten i ski-Norge kan stimuleres ytterligere i 
perioden. Samtidig kan vi opprettholde en solid egenkapital som et solid fundament for en 
sunn og sikker drift på lengre sikt.  
 
Tidligere vedtak på Skitinget har medført at vi har kunnet tilføre midler fra egenkapital til 
drift av administrasjonen i skikretsene og i siste tingperiode også til finansiering av 
kompetanseheving/ utdanning. Samlet har disse vedtakene medført at vi har kunne benytte 
opp til 3 millioner årlig fra egenkapitalen. Ettersom driftssituasjonen har vært positiv har 
slik bruk av egenkapitalen iht. vedtak kun blitt benyttet i 2014. 
 
Hovedrammene i langtidsbudsjettet for 2017-2020 er at forventede inntekter, spesielt som 
følge av en viss vekst i markedsavtaler og nye TV-avtaler, gir Skiforbundet gode 
forutsetninger for å gjøre strategiske valg for videre vekst de kommende årene.  
 
Av viktige prioriterte områder de kommende årene kan nevnes: 
 

 Arrangementer 
 Anleggsutvikling 
 Kompetanse/ utdanning 
 Kommunikasjon, digitale medier 

 
De viktigste inntektskildene for Skiforbundet er sponsorinntekter i grenene og TV-avtaler 
knyttet til våre TV-sendte arrangementer, World Cup, NM i flere grener og sesongåpningen 
på Beitostølen.  
 
Markedsavtalene i grenene er ulikt fordelt. De største grenene, langrenn og alpint, har sikret 
gode og langsiktige avtaler som vil muliggjøre en offensiv satsing også i årene som kommer. 
For de øvrige grenene kan det bli utfordrende å opprettholde markedsinntektene i en 
periode der næringslivet generelt er inne i en svakere utvikling enn tidligere perioder. 
Aktivitetsnivået i disse grenene kan bli noe skadelidende dersom markedsinntektene svikter. 

 Langtidsbudsjett for 2017-2021 godkjennes 
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TV-avtalene har en varighet på 5 år. De gjeldende avtalene løp til årets sesong 2015/16, mens 
de nye avtalene er gjeldende for de neste 5 sesongene fra 2016/17 til 2020/21. Ettersom 
strukturen i avtalene er slik at inntektene er relativt like hvert år i avtaleperioden, har det 
vist seg over tid at kostnadene ved våre mange arrangementer har økt vesentlig raskere enn 
inntektene utover i avtaleperioden. Dette har igjen medført at Skiforbundet de siste par 
årene har hatt mindre midler til disposisjon for arrangører og drift av forbundets 
administrasjon enn tidligere i avtaleperioden.  
 
De nye TV-avtalene er fremforhandlet på betydelig bedre betingelser enn forrige 5-års 
periode, hvilket medfører at Skiforbundets midler til arrangementer, drift og aktiviteter blir 
bedret. 
 
I den nye langtidsplanen frem til 2020 er det satt av midler i to samleposter, hhv. 
«utviklingsprosjekter» og «strategiske prosjekter». Utviklingsprosjektene, som årlig utgjør 
fra 4,8 millioner til 6,1 millioner, viser faste kostnader og prosjekter som enten er vedtatt 
eller forventes iverksatt i henhold til de planer som foreligger. Alle nye kostnader og 
prosjekter vil på vanlig måte bli fremlagt for behandling i Skistyret før iverksettelse. 
  
Samleposten for «strategiske prosjekter» er årlig satt til 10 millioner, og vil fange opp større 
strategiske satsinger i neste 5-årsperiode. Dette vil gi rom for utvikling av arrangementene, 
og sterkere satsing på prioriterte områder, blant annet de hovedområdene som er nevnt 
over.  
 
Skistyret vil i sine strategetiske vurderinger i den årlige budsjettbehandlingen ta stilling til 
prioritering av de ulike satsningsområdene og fordelingen av disponible midler.  
 
Egenkapital og pensjonsforpliktelser 
Egenkapitalen er i regnskapet for 2015 oppgitt til 87,3 millioner. Av dette er 8,3 millioner 
opptjent i grenene, slik at egenkapitalen korrigert for grenens andel er 79 millioner. 
 
Skiforbundet har i første kvartal 2016 endret pensjonsordningen for ansatte fra 
ytelsespensjon til innskuddspensjon, tilsvarende store deler av norsk næringsliv og norske 
organisasjoner. Som en følge av denne endringen synliggjøres forpliktelsene for fremtidige 
pensjonsytelser som påvirker egenkapitalen. Note 18 i årsregnskapet for 2015 viser at 
egenkapitalen vil reduseres med 4,9 millioner som følge av at pensjonsforpliktelse 
synliggjøres. Ved denne omleggingen av pensjonsordningen er usikkerheten for fremtidige 
pensjonsutbetalinger i regnskapet fjernet. 
 
Netto egenkapital pr. 31.12.2015 utgjør 74,1 millioner, etter ovenstående justeringer.  
 
Forutsetninger 
Langtidsbudsjett for perioden 2017-2020 fremlegges til behandling med følgende 
forutsetninger: 
 
Inntekter 

 Offentlige tilskudd fra NIF er budsjettert med en forsiktig årlig økning. Inntektene 
fra offentlige tilskudd har vært stabile eller noe fallende over flere år. Vedtak på 
Idrettstinget i 2015 åpnet for en ny fordelingsnøkkel fra 2018. Det er uvisst om dette 
medfører en endring for Skiforbundet.  

 Både nasjonal og internasjonal TV-avtale ble reforhandlet i 2015. Begge avtalene får 
effekt fra sesongstart høsten 2016, og full effekt fra 2017. 

 Markedsinntekter er budsjettert med en moderat økning. Alpint får en markant 
økning i 2018 som følge av ny utstyrsavtale. Markedsinntektene relatert til 
arrangement er budsjettert med en økning på 5% i perioden. 
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 Nye inntektskilder vil bli prioritert, blant annet er det nedsatt et utvalg for å vurdere 
kommersialisering av digitale medier. 

 Det ble i 2015 påbegynt videreutvikling av skilisensen med blant annet ny 
betalingsløsning. Et forbedret lisens- og forsikringsprodukt lanseres høsten 2016. 

 Andre inntekter er årlig indeksregulert med 2% 
 Årlig lønnsjustering på 3% 
 Driftskostnader er KPI justert årlig med 2% 

 
Utviklingsprosjekter 
I langtidsbudsjettet inngår videreutvikling av pågående aktivitet og fire stillinger:  
 

 Ubesatt stilling marked (2016/2017) 
 Ubesatt stilling IT (2017)  
 Ny stilling innen medier/digitale flater (2017) 
 Ny stilling innen utdanning/ kompetanse er en videreføring av tidligere føringer fra 

Skitinget (2018)  
 
Strategiske prosjekter 
Det er i langtidsbudsjettet lagt til grunn en årlig ramme på 10 millioner samlet for strategiske 
prosjekter. Eksempler på slike fokusområder eller prosjekter: 
 

 Videreutvikling av arrangementene 
 Utvikling av grenprosjekter  
 TV-produksjon/ Ski-TV/ streaming  
 Digitale medier 
 Nye og forbedrede IT-systemer 
 Styrking av anleggsarbeidet 
 Videreutvikling av utdannings- og kompetanseområdet.  

 
Prosjektene fremlegges for skistyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. 
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Langtidsbudsjett Norges Skiforbund 2017-2020 
 
 

 
 
  

LTB 2016 2017 2018 2019 2020
Inntekter
Tilskudd 33 024 33 600 34 200 34 600 35 200
Sponsor/Skipool 173 859 186 865 200 934 207 425 213 898
Marked/arrangement 16 000 17 000 19 800 18 600 21 500
TV-inntekter 42 253 53 270 58 485 53 141 58 143
Lisens 10 128 10 728 11 728 12 828 13 928
Annet 12 876 13 276 13 276 13 476 13 476
Sum inntekter 288 140 314 738 338 423 340 070 356 144

Kostnader
Grenkostnader 165 140 177 977 190 246 196 324 202 260
Arrangement 47 374 47 013 54 000 50 128 57 180
Fellesavdelinger 77 026 76 105 77 954 79 849 81 793
Utviklingsprosjekter 0 4 829 6 154 5 780 5 888
Strategiske prosjekter 0 10 000 10 000 10 000 10 000
Sum kostnader 289 541 315 924 338 353 342 081 357 120

Sum finans 2 432 2 500 2 500 2 600 2 600

Resultat 1 031 1 314 2 570 589 1 624
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11 FASTSETTELSE AV AVGIFTER 
 
Skistyret fremmer forslag til Skitinget om å beholde gjeldende avgifter uendret. Skistyrets 
forslag til vedtak er:  
   

 
Begrunnelse 
 
Det tilligger Skitinget å fastsette satsene for deltakeravgift til skikretsene. Deltageravgiften er 
den avgiften som inngår i startkontingenten i alle terminfestede renn og innbetales til 
skikretsen hvor respektive renn arrangeres. 

 
Gjeldende satser for deltakeravgiften er:   

Ordinære renn kr 20,- 
  Turrenn - trim og familieklasser kr 20,- 
  Turrenn - turrenn- og bedriftsklasser kr 30,- 

 
Skiforbundet og skikretsene er under et stadig sterkere press fra aktører både eksternt og 
internt som ønsker å gjennomføre arrangement utenfor terminlisten. Avgifter og lisenser til 
krets og forbund er blant argumentene som ofte benyttes for å rettferdiggjøre dette. I tillegg 
er det mye som tyder på at turrennene og de store mosjons- og massearrangementene i Ski-
Norge har passert en foreløpig topp i deltagerantall og nå opplever en fallende kurve. En 
økning i deltageravgiften, selv om denne bare utgjør en liten andel av den totale 
startkontingenten, vil bli oppfattet som et negativt signal til arrangører og utøvere i en slik 
situasjon.  På bakgrunn av dette mener Skistyret at deltageravgiften bør forbli uendret 
ytterligere en periode. 

 
Øvrige avgifter og kontingenter er delegert til Skistyret (startkontingent og skilisens) og 
skikretsene (lagskontingent) å vedta. 
  

 Gjeldende avgifter beholdes uendret 
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12 INNKOMNE FORSLAG  
 

12.1  Forslag fra Sør-Trøndelag Skikrets 
 

12.1.1 Organisering av Norges Skiforbund mellom forbund og klubb 
 
Forslag 
  

Norges Skiforbund v/ skistyret nedsetter et bredt sammensatt utvalg for å vurdere 
dagens struktur og organisering av leddet mellom forbund og klubb, dagens 
skikretser, og om dette er den mest optimale modellen med tanke på utnyttelsen av 
dagens og fremtidens ressurser. 

 
 
Begrunnelse for forslaget 
 
Norges Skiforbund besto frem til 1987 av 44 skikretser (stedsutvalg) organisert litt på 
forskjellig vis. I 1987 reduserte man til 19 skikretser som i all hovedsak fulgte fylkesgrenser. 
Først på 2000 tallet ble det satt i gang en prosess for å se på gjeldende organisering og 
resultatet av dette ble en redusering til 16 skikretser etter at Telemark og Vestfold skikretser 
samt begge Agder fylkene pluss Rogaland skikretser slo seg sammen. Dette skjedde med 
virkning fra 2007. 
 
Etter dette er en del klubber etter eget ønske overført til nabokretser fordi man geografisk og 
kulturelt føler mer nærhet til klubber og miljøer over skikretsgrenser som i all hovedsak 
følger fylkesgrenser. 
 
Det er også en kjensgjerning at stor del av vår egen sportslige aktivitet foregår på tvers av 
skikretser, spesielt for de mindre grenene, men også for langrenn gjennom deres team 
Verden rundt oss er i endring i forhold til geografiske enheter, både innenfor det offentlige 
og ikke minst idretten. For eksempel består det mest sammenlignbare forbundet i størrelse, 
Norges Håndballforbund, i dag av 5 regioner. 
 
Nye 10 år er gått siden forrige organisasjons diskusjon og vi mener det nå er all grunn til å ta 
en gjennomgang av dagens modell. Nærheten til dagens skikretser består i større grad av 
teknologien som endres raskere og raskere med digitale kontaktflater og det bør vurderes om 
dette kan gjøres bedre og mer. Norges Skiforbund effektivt ved å benytte dagens ressurser i 
større enheter både personellmessig og økonomisk samt at spisskompetanse i langt større 
grad kan rendyrkes i disse enhetene. Vi mener dette vil gi mer robuste enheter og en styrket 
organisasjon. 
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Skistyrets behandling 
 
Skistyret har behandlet saken, og fremmer følgende forslag til skitinget: 

 
Skistyrets begrunnelse 
 
Det har i flere omganger vært arbeidet med endringer av struktur og organisering av 
kretsleddet. På slutten av 1980 tallet gikk man fra da 44 skikretser, til at kretsgrensene fulgte 
fylkesgrensene. I perioden 2003-2007 ble det arbeidet med sammenslåing av kretser, for å 
effektivisere organisering og tilrettelegging for aktivitet. Sammenslåingen var basert på en 
frivillig ordning, og endte med dagens 16 skikretser hvor Agder/Rogaland er en sammenslått 
krets og Vestfold/Telemark er en sammenslått krets. Etter det skistyret er kjent med har de 
foregående rundene med reorganisering av kretsleddet vært sentralt iverksatte prosesser.  
 
Det fremlagte forslaget fra Sør-Trøndelag skikrets knytter seg til diskusjon om effektivisering 
av dagens kretsapparat, samtidig med at det foregår en regionaliseringsdebatt i det 
offentlige, med regionalisering av fylkeskommunene. Det er positivt at det er en krets selv 
som kommer med et forslag om å nedsette et utvalg for å vurdere dagens struktur og 
organisering av kretsleddet.  
 
Organisasjonsutvalget skistyret nedsatte i 2015 diskuterte organiseringen av ressursene i 
skikretsene på et helt overordnet nivå i sitt arbeid med å vurdere gjennomgang av 
fellesleveranser og behovet for å ivareta utvikling av skiidretten gjennom de regionale 
ressurser (skikretsene). I konklusjonene fra organisasjonsutvalget, som avleverte rapport til 
skistyret i september 2015, heter det:  
 

• Kretsapparatet – behov for å definere mål for arbeidet knyttet til aktivitetsutvikling, 
og hvordan ansattressursene skal bidra og måles mht dette. Potensialet i ny aktivitet 
kan ligge i hvordan denne ressursen brukes.  

 
Med henvisning til den debatt som foregår om regionalisering og sammenslåing av 
samfunnsstrukturer utenfor idretten, og organisasjonsutvalgets konklusjon, er skistyret av 
den oppfatning at forslaget fra Sør-Trøndelag skikrets støttes. Skistyret ønsker i tillegg å 
foreslå for skitinget en presisering i sammensetningen av utvalget, slik at det er skitinget som 
legger føringene for sammensetningen av et utvalg som skal se på den fremtidige strukturen.  
 
Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger: 
 
 Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. 
  

Skistyret støtter forslaget med følgende presisering: 
 
• Norges Skiforbund v/ skistyret nedsetter et bredt sammensatt utvalg på 6 
 personer, for å vurdere dagens struktur og organisering av leddet mellom 
 forbund og klubb, dagens skikretser, og om dette er den mest optimale 
 modellen med tanke på utnyttelsen av dagens og fremtidens ressurser  
• Utvalget skal være sammensatt med 1 representant fra skistyret, 2 
 representanter fra skikretsene, 2 representanter fra fellesadministrasjonen og 
 en eksternt valgt representant. Utvalget skal avgi sin innstilling til skistyret 
 innen vårmøtet 2017 

LPU har ingen kommentarer eller vurderinger utover dette.
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12.1.2 Økonomisk støtte til prepareringsutstyr må gjelde alle grener 
 
Forslag  
 

Skistyret skal i kommende tingperiode jobbe for at alle grener i Norges Skiforbund 
skal få lik mulighet til å søke om spillemidler til prepareringsutstyr av trenings og 
konkurranse traséer og bakker.  

 
Begrunnelse for forslaget 
 
Vi er alle meget godt fornøyd med at vi fikk til ordningen med spillemidler til 
prepareringsutstyr til langrennsløyper, som en prøveordning for 2013-15. La oss håpe dette 
blir en permanent ordning. Det ble samtidig kommunisert at man vil jobbe for at dette skal 
gjelde alle ski-idretter.  
 
Alle ski-idretter (unntatt Randonee?) er helt avhengige av godt preparerte bakker og løyper 
for å kunne bedrive sin idrett. Og det er derfor helt naturlig at samme ordning bør gjelde for 
alle skiidretter. De mindre skiidrettene er enda mer følsomme enn langrenn på dette 
området pga færre ressurser totalt. Samtidig er de som driver i kommersielle (alpin)anlegg 
helt prisgitt en eier, så lenge de ikke har utstyr og avtaler som gir dem spesiell tilgang for 
tilrettelegging av trening og renn.  
 
Ber derfor om Skitingets støtte til å be skistyret i kommende tingperiode jobbe for at dette 
skal gjelde likt for alle grener I Norges Skiforbund.  
 
 
Skistyrets behandling 

 
 
Skistyrets begrunnelse 
 
Det arbeides til enhver tid fra Skistyret og Skiforbundets side med å tilrettelegge for gode 
løsninger for all vår aktivitet. Forslaget om å arbeide for at ordningen med 
prepareringsutstyr skal utvides til å dekke også traseer og bakker er i tråd med allerede 
pågående arbeid, og kan således støttes uten at dette får praktiske konsekvenser ut over 
pågående arbeid.  
 
 
Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger: 
 
 Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. 
 
  

 Skistyret støtter forslaget  

LPU har ingen kommentarer eller vurderinger utover dette.
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 Skistyret støtter forslaget  
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12.1.3 Tilskudd til klubber som etablerer en ordning med utlånsutstyr 
 

Forslag  
 
Skiforbundet oppretter etableringsstøtte til klubber og lag som etablerer en 
utlånsordning av komplett skiutstyr i aktuelle grener til barn og unge i tilknytning 
til et anlegg for skiaktivitet.  
 

Begrunnelse for forslaget  
 
Ved å tilby utlån av ski til en rimelig penge vil et større antall til barn og unge kunne ta del i 
skiaktivitet som en idrettslig aktivitet. Det vil kunne bidra til økt rekruttering til organisert 
og uorganisert skiaktivitet og et skimiljø som er inkluderende og åpent for flest mulig. En 
konsekvens av dette kan være at frafallet blant aktive barn og unge på ski minsker. Videre 
kan det føre til at skimiljøet blir mer åpent for endringer, lettere tar tak i nye ideer og 
utvikling nye aktivitetsformer på ski.  
 
Ski er kultur i Norge. Ved å tilby utlån av ski til en rimelig penge vil barn og unge blant våre 
nye landsmenn kunne ta del i skiaktivitet og bli innlemmet i et typisk norsk miljø for 
aktivitet vinterstid. Gjennom en slik tilretteleggelse kan skimiljøet bidra til å integrere våre 
nye landsmenn og lære dem viktige sider ved norsk kultur. Videre vil det være 
samfunnsnyttig at de lærer idrettens verdigrunnlag, som er folkehelse, demokrati, ærlighet 
og likeverd, og som handler om norske og skandinaviske verdier. 
 
 
Skistyrets behandling 
 
Skistyret har behandlet saken. Styret støtter ikke forslaget, men fremmer i stedet forslag til 
alternativt vedtak: 

 
Skistyrets begrunnelse 
 
Forslagets intensjon er utvilsomt svært god. I de fleste av Skiforbundets grener er utstyr en 
begrensende faktor for mange. Det å kunne bidra til å redusere terskelen for deltagelse i 
skiaktivitet gjennom utlånsordninger for utstyr er derfor et viktig virkemiddel for 
rekruttering, integrering og forebygging av frafall. Imidlertid kan en slik sentralt finansiert 
ordning potensielt ha store økonomiske konsekvenser og vil kunne binde opp betydelige 
midler i NSFs budsjett over tid som man p.t. ikke vet om det finnes dekning for. Det er heller 
ingen tvil om at dette vil måtte medføre et betydelig behov for administrasjon og 
organisering.  
 
Skistyret er av den oppfatning at det vil være uansvarlig å vedta en slik ordning på generell 
basis uten at det er gjort et mer omfattende utredningsarbeid i forkant. En slik utredning må 
omfatte en grundig gjennomgang av mulig omfang, økonomi og praktiske konsekvenser.  

• Forslaget fra Sør-Trøndelag skikrets støttes ikke 
• Skitinget ber Skistyret utrede en mulig ordning med etableringsstøtte til klubber 
 og grener som etablerer en utlånsordning av komplett skiutstyr til barn og unge 
 i tilknytning til et anlegg for skiaktivitet. Ordningen må kunne gjennomføres 
 innenfor forsvarlige økonomiske, organisatoriske og praktiske rammer. 
 Resultatet av utredningen presenteres for kretsledermøtet høsten 2016. 
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Skistyret foreslår derfor at Skitinget gir det nyvalgte Skistyret i oppgave å foreta en utredning 
av konsekvenser og hvordan et slikt forslag eventuelt kan gjennomføres i praksis. 
Resultatene av utredningen og en eventuell skisse til løsning legges fram for kretsledermøtet 
høsten 2016.   
 
Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger: 
 
 Forslaget har ingen lovmessige konsekvenser. 
  LPU har ingen kommentarer eller vurderinger utover dette.
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12.1.4 Lovforslag 
 
Forslag  
 

§21 punkt 10a , Valg til skistyret  
Strekpunktet angående valg av varamedlemmer byttes ut med følgende tekst  

- 1 varamedlem  
 

Under §25, Skistyrets sammensetning (3)  
Varamedlemmet har møterett med talerett i alle skistyremøter og trer inn som 
fullverdig skistyremedlem ved forfall fra et skistyremedlem avgrenset mot 
grenkomitelederne,  
Ved fravær av grenleder møter nestleder i egen gren som varamedlem.  

 
Begrunnelse 
 
Erfaringsmessig vil det være forfall ved en del møter. For at varamedlem, avgrenset mot 
grenlederne, skal kunne gjøre en fullverdig jobb ved inntreden som styremedlem er det 
viktig at vedkommende gis mulighet til å følge alle møtene for bl.a. å ha sammenheng og 
kunne ha best mulig forutsetning for å delta i diskusjoner. I tillegg gir det forutsigbarhet for 
når varamedlemmet skal møte. Ved innkalling av varamedlem på kort varsel pga forfall til 
enkeltstående styremøter er sannsynligheten stor at heller ikke varamedlemmet har 
anledning til å møte. 
 
Skistyrets behandling 
 
Skistyret fremmer forslag knyttet til ordningen med varamedlemmer til skistyret i 
forbindelse med lovendringene, se sak 13.  
 
Skistyrets forslag til vedtak:  
 

 
 
Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger: 
 

 Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger fremgår i sak 13 
  

• Skistyret fremmer forslag om endring av § 21 og § 25 under lovendringsforslag. 
 Forslaget støttes ikke. 



 Saksliste, Skitinget 2016 

22 
 

13 FORSLAG TIL LOVENDRINGER 
 

Skistyret og Lov- og påtaleutvalgets forslag til lovendringer følger i vedlegg 4.  
 
Skistyret behandlet forslagene i sitt møte den 11-12.04.2016. Skistyret fremmer 
lovendringsforslag til skitinget med følgende forslag til vedtak:  
 

 
Begrunnelse 
 
Utover rene redaksjonelle endringer og språklige rettelser, omfatter forslagene til 
lovendringer følgende punkter: 
 
1. Pålagte endringer som tilpasning til NIFs lovnorm for særforbund 

 
I forbindelse med Idrettstinget i 2015 ble det gjort en revisjon av NIFs lovnorm for 
særforbund. Dette omfatter blant annet følgende punkter som får konsekvenser for NSFs 
lov; 

- Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 
- Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker 
- Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til 

NSF 
- Kjønnsfordeling 
- Regnskap, revisjon og budsjett 
- Ekstraordinært Skiting 
- Kontrollkomite 

 
Disse endringene er i stor grad av redaksjonell karakter og omfatter få realitetsendringer i 
forhold til dagens lovverk.  
 
2. Varamedlemmer til Skistyret 
 
Sør-Trøndelag skikrets har fremmet et forslag som fremgår av sak 12.1.4. 
Forslaget innebærer at antallet varamedlemmer reduseres til ett, samtidig som 
varamedlemmet gis møte- og talerett i Skistyret. I tillegg foreslår skikretsen at nestleder i 
grenkomiteen møter som varamedlem for grenkomiteleder ved komiteleders fravær. 
 
Ordningen med to varamedlemmer til Skistyret ble vedtatt på Skitinget i 2014. Begrunnelsen 
den gang var at man i perioden i forkant hadde en situasjon hvor to styremedlemmer måtte 
fratre underveis i tingperioden. Skistyret er av den oppfatning at løsningen med to 
varamedlemmer ikke har vært noen god ordning, da forbundet på denne måten binder opp 
to tillitsvalgte i en funksjon som har begrenset verdi inntil noen medlemmer eventuelt trer ut 
av styret. Da det er svært sjelden at styremedlemmer fratrer i tingperioden, ser Skistyret det 
som mest fornuftig å avvikle hele ordningen med varamedlemmer.  
 

• 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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Skistyret ser heller ikke at møterett til nestledere i grenkomiteene ved leders fravær vil være 
fordelaktig. I praksis ville dette måtte medføre at også nestlederne må informeres 
fortløpende og inkluderes i styrets daglige virksomhet, noe som vil gi et uforholdsmessig 
stort styre med der til hørende praktiske konsekvenser. Det vil også bli enda vanskeligere å 
gjøre et vel fungerende kollegium ut av et styre som allerede i utgangspunktet er relativt 
stort. 
 
På bakgrunn av dette støtter ikke Skistyret Sør-Trøndelag sitt forslag. Skistyret går i stedet 
inn for å avvikle hele ordningen med varamedlemmer. 
 
Lov- og påtaleutvalget er av den oppfatning at det bør være ett varamedlem til Skistyret. 

 
3. Forslag fra Skistyret 

 
- Godtgjørelse til styremedlemmer og komitemedlemmer vedtas av overordnet 

organ 
Det må være et gjennomgående prinsipp at ingen i organisasjonen vedtar sin egen 
godtgjørelse. Skistyrets godtgjørelse bør derfor heretter vedtas av Skitinget, mens 
grenkomiteenes godtgjørelse vedtas av Skistyret. Lovens §11 er derfor foreslått 
endret. 
 

- Ungdomsrepresentant i grenkomiteene endres til representant under 28 år 
I nåværende lovtekst (§34) fremgår det at grenkomiteene skal ha en 
ungdomsrepresentant under 25 år. Det å finne personer under 25 år som har 
motivasjon og er kapable til et slikt verv er i mange tilfeller utfordrende. Derfor 
har det også i flere tilfeller vært nødvendig å søke dispensasjon fra denne 
bestemmelsen. 
NIF har i sin lov at idrettsstyret skal ha en representant under 26 år, men det er 
ikke noe krav om at særforbundene skal ha det samme.  
Skistyret mener derfor at alderskravet bør endres til 28 år slik at man tilpasser 
seg Idrettsstyrets alderskrav (NIF har 4-årige tingperioder). 
 

- Skistyrets oppgaver 
Forslag til justering i listen over Skistyrets oppgaver i §27 B som en tilpasning til 
dagens praksis. 
 

- Gjennomføring av kretsledermøtet 
Teksten i lovens §30, §31 og §32 ang Kretsledermøtets oppgaver legger opp til en 
svært formell struktur og gjennomføringsmåte. Kretsledermøtet er primært et 
diskusjons- og informasjonsmøte for aktuelle saker som Skistyret eller 
skikretsene ønsker å ta opp, og den formelle strukturen som loven legger opp til 
har ikke vært praksis for kretsledermøtene på lang tid. Skistyret foreslår derfor at 
paragrafen redigeres slik at den fremstår i henhold til dagens virkelighet.  
 

- Grenkomiteenes oppgaver 
Listen over grenkomiteenes oppgaver i §35 foreslås oppdatert for å gjøre den i 
samsvar med virkeligheten og langvarig praksis. 
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14 VALG 
 

Innstilling fra Valgkomiteen foreligger i vedlegg 5. 
 

I henhold til gjeldende lov for NSF skal det velges:   
 

A. Skistyret 
President 
Visepresident 
5 styremedlemmer 
Som medlemmer av Skistyret: ledere i grenene med komitéstatus. 
2 varamedlemmer 
 
MERK:  
Det foreligger forslag til endring i NSFs lov som innebærer at bestemmelsen 
om varamedlemmer bortfaller.  Blir forslaget vedtatt vil innstillingen bli 
endret som følge av dette. 
 
Sammensetning av grenkomiteene skal behandles i fagmøtene som avgir 
endelig innstilling. Medlemmer av grenkomiteene oppnevnes av Skistyret 
etter Skitinget etter innstilling fra grenenes fagmøter. 
 
Det vil bli informert om hvem som er valgt til styremedlem av og blant de 
ansatte. 
 

B. Grenkomiteenes nestledere 
6 nestledere 
 

C. Kontrollutvalg 
 Leder, nestleder, medlem, 2 varamedlemmer. 

  
D. Lov- og påtaleutvalg 

 Leder, nestleder, medlem, 2 varamedlemmer 
 

E. Valgkomité 
 Leder, nestleder og medlem. 

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

F. Representanter til Norges Idrettsforbunds Ting 
  
Iht. NSFs lov skal Skitinget velge representanter til Idrettstinget. 
Presidenten møter i henhold til NIFs lov § 3-2 (1) , pkt. c . I tillegg til 
presidenten har NSF rett til 3 eller 2 representanter (+/- 1200 lag). 

 
Dersom det skulle bli innkalt til ekstraordinært Idrettsting før neste ordinære 
Skiting, er det ikke hensiktsmessig å innkalle til ekstraordinært Skiting bare 
for å velge representanter. En generell fullmakt til Skistyret vil hindre dette. 
 

  Skistyrets forslag til vedtak: 
 

 Skistyret gis fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettstinget.  
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