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Åpning 

Skipresident Sverre K. Seeberg åpnet Skitinget 
Skipresidenten ønsket alle velkommen til Bodø til et ting som markerer slutten på 
jubileumssesongen. Til et ting som tegner til å få et optimalt vær og flotte opplevelser. 

Nordland Skikrets har så langt gjort en utmerket jobb med dette tinget. 

Skitinget er en viktig møteplass. Her vi legger planer for neste 4-års periode. Like viktig er 
fagmøter og de uformelle møter og samtaler.  

Vi er en skifamilie. Det er ro og harmoni i skifamilien – ikke journalister her tyder på at de 
har lite å hente. 

Skipresidenten ønsket tidligere skipresident Johan Baumann spesielt velkommen. 
Idrettspresident Tove Paule, ordfører i Bodø og tidligere skipresident Odd Seim-Haugen 
kommer til middagen i kveld 
 
Siden siste skiting, har mange skivenner gått bort. Følgende ble minnet med ett minutts 
stillhet:  

Arne Barhaugen, Gottorm Berge, Hans Bjørnstad, Hallgeir Brenden, Idar Dahl, Ivar Formo, Anders Fossli, 
Erling Fjeldstad, Egil Heldal, Arne Hoel, Sven Høidal, Bjørn Kjeldsen, Gunder Gundersen, Odd 
Johannessen, Rune Jahnsen, Trygve Liljedal, Sverre Lassen-Urdahl, Ingar Nordvang, Paul Røer, Kjell 
Eystein Røkke, Kjell Kristian Rike, Thorleif Schjeldrup, Sverre Stenersen, Johs Woxen, Marc Hodler 

 
Følgende telegram ble sendt til Slottet: 

Norges Skiforbund, samlet til Skiting i Bodø, sender Deres Majesteter og Deres familie sine  beste hilsener 
og vil også benytte anledningen til å takke for den interesse Deres Majesteter og den kongelige familie alltid 
viser norsk skiidrett. Vi ønsker også Deres majesteter velkommer etter til et Nordland på sitt aller vakreste. 

Sverre K. Seeberg /skipresident 

 
Reidar Storvik, leder i Nordland Skikrets, holdt hilsningstale: 
Han ønsket hjertelig velkommen til Bodø og fylkeshovedstaden i Nordland. Han var glad for 
å få tildelt tinget i jubileumssesongen, for å få lov til å få presentere Nordland og 
fylkeshovedstaden Bodø.  

Nordland har spesiell plass i skihistorien. Helleristning fra Rødøy, som er med i logoen til 
NSK, viser at man gikk på ski langt tilbake. Eldste funn, Drevja-skia bevis på tidlig bruk av 
ski i Nordland.  

Stiftelsen av Salten Skikrets skjedde i 1914, og etter det har man gjennomlevd mange 
prosesser. Det har vært 4 kretser i Nordland, som er sammenslått til en krets i dag med 70 mil 
i utstrekning. 

 

SAK 1  GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER  
 
Generalsekretær Kristin M. Felde foretok opprop: 
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1 Bollestad Thor Inge Agder og Rogaland Sandnes IL 
2 Bachmann Signe Britt Agder og Rogaland Plogen SK 
3 Mentyjærvi Roald Agder og Rogaland IK Grane 
4 Moe Inger Kristin Watne Agder og Rogaland Vegårdshei IL 
5 (forfall)  Agder og Rogaland  
     
6 Vegel Jorunn Akershus Ullensaker Skiklubb 
7 Buraas Bodil Melbye Akershus Fremad-Hurdal 
8 Nymo Jorunn Akershus Asker Skiklubb 
9 Ulvestad Harald Bjørn Akershus Hagahogget Låmlag 
10 Undheim Tor Akershus Rælingen Skiklubb 
     
11 Markussen Svein Buskerud Konnerud IL 
12 Bergerud Egil Buskerud Svene IL 
13 Greek Anniken Buskerud Drammen Slalåmklubb 
14 Jahr Mette Buskerud Vikersund IL 
15 Strøm Alfred Buskerud Røykenhopp 
     
16 Mikkelsen Bjørn Roald Finnmark IL Frea 
17 Aslaksen Ragnhild Finnmark Vadsø Skiklubb 
18 Johansen Ole Finnmark Alta IF 
19 Wilsgård Heidi Finnmark IL Forsøk 
     
20 Grønvold Brede Hedmark Vang Skiløperforening 
21 Fredheim Bjørn Hedmark Os IL 
22 Frogner Sissel Sveen Hedmark Vang Skiløperforening 
23 Rebne Rune Hedmark Furnes Skiløperforening 
24 Sommerstad Kari Lisbeth Hedmark Tolga IL (til sak 10) 
 Stykket Helen Hedmark Ottestad IL (fra sak 10) 
     
25 Sørestrand Magne Hordaland I.L. Eldar 
26 Farestveit Olav Hordaland Voss IL 
27 Sandvik Mildrid Hordaland Voss il 
28 Aarvik Gunn Berit Lunde Hordaland Bulken IL 
     
29 Mowinckel Harald Møre og Romsdal Sp.kl. Rival 
30 Dahle Aud Møre og Romsdal Isfjorden IL 
31 Foldal Anne Marie Møre og Romsdal Hovdebygda IL 
32 Hovdenak Arve Møre og Romsdal Ørsta IL (7. juni) 
33 Moen Rolf Ivar Møre og Romsdal Måndalen IL 
     
34 Storvik Reidar Nordland IL Splint 
35 Braaten Ketil Nordland Bossmo & Ytteren IL 
36 Husby Inger Nordland IL Grane 
37 Pedersen Eva Lund Nordland IL SISO 
38 Øverland Jo Inge Nordland Ankenes alpinklubb 
     
39 Asp Benthe Nord-Trøndelag Steinkjer Skiklubb 
40 Fines Trine Berg Nord-Trøndelag Mosvik IL 
41 Kristiansen Olav Snorre Nord-Trøndelag IL Stjørdals-Blink 
42 Ludvigsen Stian Nord-Trøndelag Follafoss IL 
43 Lyngstad Steinar Nord-Trøndelag Namdalseid IL 
     
44 Olstad Olav Oppland Vestringen IL 
45 Amundsen Kristian Oppland Lillehammer Skiklubb 
46 Hagemoen Irene Oppland Gausdal Skilag 
47 Hessen Fred Arne Oppland Dombås IL 
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48 Udnæs Marit Roland Oppland Søre Ål IL 
     
49 Haakonsen Petter Oslo IL Heming 
50 Zimmer Peter Oslo Kollenhopp / Ready 
51 Patricksson Siri Oslo Ingiærkollen og Rustad 

Slalåmklubb 
52 Sandell Mette Blaauw Oslo Kjelsås IL 
     
53 Fænn Inge Sogn og Fjordane Markane IL 
54 England Ellen Sogn og Fjordane Sogndal IL 
55 Kullsveen Audar Sogn og Fjordane Eid IL 
56 Lundestad Håkon Sogn og Fjordane Fjellhug/Vereide  
57 Nygård Berit Sogn og Fjordane IL Veten 
     
58 Dyrdal Svein Ove Sør-Trøndelag Selbu IL 
59 Evjen Ola Sør-Trøndelag Sp.kl. Freidig 
60 Kjølle Kari Hovin Sør-Trøndelag Byaasen Skiklub 
61 Skogstad Magni Sør-Trøndelag Lundamo IL 
62 Uvsløkk Sivert Sør-Trøndelag Byåsen IL 
     
63 Dalvik Berit M. Telemark og Vestfold Skotfoss Turn & IF 
64 Horntvedt Tom Telemark og Vestfold Stokke IL 
65 Krog Signe Bjørg Telemark og Vestfold Høydalsmo IL 
66 Mortensen Johnny Telemark og Vestfold Svarstad IL 
67 Strand Live Telemark og Vestfold Gulset IF 
     
68 Krudtå Børre Troms Bardufoss og Omegn IF 
69 Johansen Vidleiv Troms Tromsø slalåmklubb 
70 Ofstad Sylvi P. Troms Bardu IL 
71 Siljebråten Brita Troms Bardu IL 
72 Steien Janne Troms Bardu Alpinklubb 
     
73 Smaadahl Trond Østfold Mysen IF 
74 Westgaard Marit Østfold Trøsken 
     
75 Kaas  Dag Skiforeningen (7. juni) 
 Evensen  Roy Skiforeningen (8. juni) 
76 (forfall)  Skiforeningen  
77 (forfall)  Skiforeningen  
     

78 Seeberg Sverre K Skistyret IL Heming 
79 Raastad Ingun Skistyret Åsen IL 
80 Bjørkestøl Hermod Skistyret Skiforeningen 
81 Felde Anders Skistyret Breimsbygda IL 
82 Goberg Birger Skistyret Geilo IL 
83 Ingebretsen Helen Skistyret Ansattes representant 
84 Johannessen Steinar Skistyret Hokksund IL 
85 (forfall) Kilde Einar Skistyret Lommedalens IL 
86 Lødemel  Astrid Skistyret Voss IL (7. juni) 
87 Rambøl Anne Katrine Skistyret Ballangen Ski 
88 Saugestad Roy Skistyret Beitstad IL 
89 Stub Hans Skistyret Nordstrand IF 
90 Uglem Kari Skistyret Strindheim I.L 
91 (forfall) Schmid  Ruth Skistyret Sjetne IL 
     
92 Felde Kristin Skiforbundet Generalsekretær 
93 Sulland Odd Arvid Kontrollutvalget  
94 Kristiansen Per Magne Lovutvalget  
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 Vedtak: 89 stemmeberettigede representanter til stede ved Skitingets åpning. 
 
 
SAK 2  GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN    
 
Det var ingen merknader til innkallingen, sakslisten og forretningsorden  
 
 
Vedtak:        Innkalling og sakslisten enstemmig godkjent. 
 
 
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 

unntakelse 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. (NSFs lov § 19 2. ledd, jfr. § 18 pkt. 2) 

d. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer og med de unntakelser 
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. 
 
Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent. 
 
 
SAK 3 VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REDAKSJONSKOMITE,                                                    

REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE TINGPROTOKOLLEN,              
TELLEKORPS         

 
Skistyrets forslag: 
 
2 dirigenter – Johan Baumann og Ole Petter Rundhaug 

2 sekretærer – Jan Olav Andersen og Kjell Ebbesberg 

3 medlemmer av redaksjonskomite – Anders Felde, Bente Asp og Harald Mowinckel, sekr. 
Truls Jahnsen   

2 representaner til å underskrive tingprotokollen – Berit M. Dalvik og Børre Krudtå 

5 personer til tellekorps – Stig Aambø, Erik Andresen, Bjørn Bruvoll, Toril Vik og Barbro 
Killingstad. 

 
Vedtak: Alle enstemmig valgt 
 
Skipresident Seeberg overlot tinget til de valgte dirigenter. De takket for tillitten og manet til 
å holde tiden. 
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Skipresidentens åpningstale: 
 
Presidenten holdt innledningstale, som også var innledning til behandling av årsberetningene. 
 
Det er godt samarbeid nå, mellom grener, kretser, forbund. Vi forlot Steinkjer med noe vond 
følelse, mye bedre følelse nå. Spesielt ift. til Vikersund. Gledelig med VM til Vikersund i 
2012 Vikersund. Symbol på den gode stemning.  

De tre beretninger som foreligger viser et Ski-Norge som er opptatt av hvordan vintrene skal 
være i fremtiden. Vinter ikke lenger selvfølge, det kreves tilrettelegging/snøproduksjon.  

Skisport er nasjonalidrett fremfor noen, nasjonen våkner når skisporten er truet. Nasjonen og 
verden er opptatt av klima. ”Hvit vinter” prosjektet er overtatt og skal kjøres videre, støttes av 
mange aktører bla. to departementer og Idrettsforbundet. Den store hyttebygging i tilknytning 
til vintersportsstedene er med på å vise nordmenns trang til å gå på ski.  

Det er slutt på automatpengene som betyr 800 mill kr mindre til norsk idretts drift. Dette er 
tatt opp med myndighetene. For NSF må nye inntektsmuligheter finnes for å erstatte noe av 
dette. NSF har betydelig med penger på bok.  

De strengere krav til sponsorturer etc. gir en utfordring i sponsorpleie og således kan legge 
noe begrensning i markedet. Myndighetene har dobbeltmoral. En selvfinansierende toppidrett, 
men sponsorene kan ikke benytte dette til turer etc. Dette blir et punkt NSF må jobbe sammen 
med de andre forbund for å løse i fellesskap. 

Dermed blir det desto viktigere med arrangement på hjemmebane. Mange internasjonale 
mesterskap står for tur på kort tid i 2011-2012-2013. 

VM hopp damer for første gang i 2009 – vi må stille med nok norske jenter!!!! 

OL i Torino, en liten nedtur, men skapt av oss selv ved våre forventninger. Kun en norsk 
alpinist var kvalifisert til WC-finalen i år. Hoppere og telemarkkjørere har levert 
toppresultater gjennom i hele tingperioden. Oppmerksomheten skiidretten har misunnes av de 
fleste idretter. 

Toppidrett og doping. Man har kommet mye lenger i denne perioden. Enstemmig FIS til nye 
WADA-regler. Det er flere kontroller og jobbes godt. FIS har mest orden på antidoping-
området. Alle utøvere og ledere må ha forståelse for alle regler. Fremstilles i media tabloid, 
men det er hensikt bak regelverket. 

Anlegg 
Vi må få mest mulig skianlegg ut av 920 mill kr til Kollen. Oslo kommune betaler 800 mill 
kr. Staten bidrar med kun noe over 100 mill. 

Mål 1 Arrangere fremtidige mesterskap. 
Mål 2 Tilfredsstille breddeidrettens krav, hverdagsidretten. 

Hverdagsidrettsanlegg er viktigst. Viste bilde fra Kremmerlibakken som er et godt eksempel. 
Anlegg er det viktigste tema for det kommende skistyre. Helårsanlegg, snø/plast/asfalt flere 
grener, er det viktigste skistyret i kommende periode skal jobbe med. 

OL-søknad 
NSF er for et vinter-OL i Norge som vil gi økt oppmerksomhet, økte inntekter. Saken har vært 
opp på ledermøte i NIF som nettopp er avsluttet.  

NSF ville ikke bli spurt av NIF om hvor OL skal ligge, men har hele tiden ønsket å bidra inn 
mot alle søkerstedene. Dermed er beslutningen om Tromsø tatt til etterretning. NSF vil bli 
med på laget for å gjøre dette bra. Men vi har ikke blitt hørt før i de siste ukene. 
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Skistyret har hatt en runde vedrørende bruk av tippemidler i relasjon til OL i Tromsø. 
Skistyret mener NSF vil være profitør på et vinter-OL i Norge, og dermed er vi villig til å 
bruke spillemidler på dette OL. Men vi har samtidig forståelse for andres syn på grunn av 
pengetildelingen.  

Arrangement og jubileum 
Aller viktigst er alle de små og litt større renn som kretsene og klubber arrangerer. Her må vi 
tenke enklere, for eksempel midtukearrangementer og plasseringer der folk er. Ikke vær for 
regelbundet i barneidretten. Vår organisasjon skal være romslig – ikke være firkanta 
paragrafryttere i forhold til rennavviklingen. Bruk fantasi, lag det morsomt, MEN rettferdig. 

100 års jubileet er gjennomført og har befestet skiidrettens posisjon som Norges 
nasjonalidrett. Dette viser at NSF har en fremtid foran seg. 

Logo/grafisk profil 
Merkevaren NSF som folk ser når de ser logo, skaper vi selv. Omdømmebygging påvirker vår 
mulighet for å skaffe oss inntekt. Viktig hvordan vi opptrer i alle sammenhenger. Tenk på hva 
stor negativ kritikk kan bety. Bytte av logo og design er med på å øke oppmerksomheten 
rundt vår organisasjon. NSF er oss alle. 

Dirigentene overtok så ordet. De ba delegater ta seg i minne hva presidenten la frem. Debatt 
rundt anlegg og arrangement passer bedre under behandling av strategiplanen, enn under 
behandling av årsberetningene. 

Presentasjon av ny grafisk profil. 
 

Tom Ovind og Kristine Lillevik, Dinamo Design 

Dinamo Design har jobbet med NSF i 1,5 år og gikk gjennom bakgrunnen for samarbeidet og 
resultatet av videreutviklingen av NSFs grafiske profil.  

Slagordet ”På lag med alle som elsker snø!” er resultatet av en omfattende analyse av NSF 
både hos interne og eksterne målgrupper. 

Ny er tilpasset digitale medier, skjermbaserte, både i skrift og stil og farge. Logoen er 
forenklet, stilisert og modernisert ift. den gamle logoen, men hvor gjenkjennelse har vært 
viktig. Lojalitet til den grafiske profilen er viktig, og det er derfor utviklet grafiske 
grenprofiler innenfor et felles grafisk uttrykk for NSF.  

Den nye grafiske profilen og innholdet i den nye designhåndboken ble presentert. 

 

Generalsekretær Kristin Felde utdypet videre om profilen: 

Arbeidet med ny grafisk profil er en del av en større prosess med fokus på å utvikle en ny 
kommersiell plattform for Skiforbundet. Den nye grafiske profilen skal hjelpe oss til å 
kommunisere klart og tydelig med verden rundt oss. Skiforbundet skal framstå med en klar 
helhetlig profil, samtidig som hver gren skal få framstå med sin identitet innenfor denne 
helheten.  

På FIS-kongressen i Sør-Afrika sist uke presenterte FIS en ny verdensomspennende kampanje 
med følgende slogans: ”Bring children to the snow” og  “There is no time like snow time!” 

Mål og innhold i dette prosjektet stemmer svært godt overens med våre prioriteringer i vårt 
forslag til strategi for 2008 til 2012, og for vår nye kommersielle plattform og grafiske profil.  
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Vi skal være på lag med alle som elsker snø, og skape tro på at det beste fremdeles ligger 
foran oss. 

Vår nye grafiske profil tar vare på tradisjon, historie og kultur gjennom å videreføre 
basiselementet fra den gamle logoen med tre par menn på et par ski. Samtidig har vi inkludert 
en sterkere relasjon til snø og vinter gjennom fargevalg og utforming av logo og grafiske 
element som skrifttype.  

Dette gjør vi selvsagt for hele organisasjonen, og for å styrke skiidretten på alle nivå både 
med omsyn til identitet og aktivitet, men også med mål om å styrke den kommersielle 
verdien. Vi ønsker at alle i organisasjonen, tillitsvalgte og ansatte, skal få og ta et eierskap til 
den nye profilen og bruke denne aktivt.  

Prosessen startet under vårmøtet i Molde i mai 2006, og har siden dette involvert 
enkeltpersoner og grupper i alle deler av organisasjonen vår. Det er umulig å involvere alle i 
alt. Vi mener likevel at alle deler av organisasjonen har fått mulighet til å være delaktig i 
prosessen på ulike vis, før Skistyret fattet sine endelige vedtak om utforming og budskap.  

Ansvaret for implementering ligger på Skistyret, og det praktiske arbeidet vil i hovedsak bli 
ivaretatt av de ansatte sentralt i grenene og i funksjoner som jobber på tvers i organisasjonen 
vår. 

De som er engasjert ute i klubb og krets vil imidlertid også være svært viktige ambassadører 
for å gjøre den nye grafiske profilen kjent, og for at alle som elsker snø skal bli glade i denne 
og ønske å være på lag med denne, og bruke snøen til aktivitet, helst på ski. For å lykkes med 
implementeringa må vi alle nå samle oss bak vår nye grafiske profil, være stolte av den og 
lojalt å bruke denne slik vi har blitt enige om, verne om den, og bygge den.  

Designhandboken er utviklet parallelt med den nye grafiske profilen definerer hvordan vi skal 
bruke den nye logoen og de ny grafiske elementene tvers igjennom organisasjonen. 
Håndboken skal være til hjelp for alle som har ansvar for utvikling av materiell både knyttet 
til aktivitet, til arrangement og til alle grafiske element knytta til kommersielle aktiviteter. 

Dette er nå ”bibelen vår”. Det vil helt sikkert dukke opp behov for å gjøre endringer i denne 
etter hvert, men slike endringer må skje på en strukturert og helhetlig måte. Skistyret vil 
derfor være ansvarlig for med jevne mellomrom å revidere de regler og føringer som ligg i 
designhandboka.  

Den nye grafiske profilen ble presentert på skifesten 24. mai i år, og i flere sammenhenger på 
FIS-kongressen i Sør Afrika. Det er kjekt å kunne fortelle at den har fått svært god mottakelse 
alle steder der den har vært presentert, også internasjonalt. 

Som de har sett i saksdokumenta til Skitinget under sak 12, langtidsbudsjett, har vi ambisjoner 
om å øke de kommersielle inntektene til forbundet med mer enn 30 millioner kroner de fire 
neste årene. Dette er meget krevende, og krever mellom anna at vi framstår som en tydeligere 
organisasjon med et tydeligere felles budskap, samtidig som grenene har sin identitet. Den 
nye grafiske profilen som del av en helhetlig kommersiell plattform, vil være viktige verktøy 
for å lykkes med dette!   

La oss nå gratulere hverandre med vår nye drakt, og ta den i bruk!    

Dirigentene åpnet for debatt rundt presidentens åpningstale og den nye grafiske profilen. 

 
SAK 4  NORGES SKIFORBUNDS BERETNING 2006 – 2007 – 2008   
 
Beretningene forelå i egne dokumenter. Tillegg og rettelser fremlagt i møtet. 
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Beretninger 05/06 og 06/07 er tidligere gjennomgått på vårmøter. 
 
Beretning 2005/2006: 
 
Kommentarer:    
Akershus Skikrets 
Side 56, NM-junior, Sprova - resultater hopp jenter uteglemt. 
 
Harald Bjørn Ulvestad, Akershus Skikrets:  
Feil resultater side 73 og 74 
 
Beretning 2006/2007: 
 
Kommentarer: 
Harald Bjørn Ulvestad, Akershus Skikrets:  
Feil resultater side 89 
 
Beretning 2007/2008:  
 
Kommentarer: 
Arve Hovdenak, Møre og Romsdal Skikrets: 
Feil resultater side 61 
 
Trine Berg Fines, Nord-Trøndelag Skikrets: 
Feil resultater side 86 
 
Harald Bjørn Ulvestad, Akershus Skikrets: 
Feil resultater side 93 
 
Skipresidenten roste administrasjonen i NSF for den flotte jobben de har gjort med 
beretningene. 
 
Skistyrets forslag til vedtak: 

.  Beretningene for 2006 – 2008 godkjennes. 
 
Vedtak: Beretningene med de fremkomne rettelser og tillegg ble godkjent 

enstemmig. 
 
 
SAK 5  NORGES SKIFORBUNDS REGNSKAPER FOR 2005, 2006 OG 2007     
 
5.1 Regnskap 2005, 2006 og 2007 
 
Årsregnskapene forelå i NSFs beretninger  
 
Skistyrets forslag til vedtak:  
 

. Årsregnskapene for 2005, 2006 og 2007 godkjennes 
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Generalsekretær Kristin Felde gjennomgikk årsregnskapene for 2005, 2006 og 2007. 
Stor økonomisk vekst i hovedsak gjennom økte automatinntekter. 
 
131 mill i egenkapital, som også er større en forutsatt selv om kostnadene også har vært 
større. Har kunnet hatt en større aktivitet enn planlagt.  

Aktivitetsregnskap 2005-2007: 
 
Driftsinntekter 2007 2006 2005

Tilskudd 20.097         18.811         19.402         
Markedsinntekter 52.508         48.942         47.380         
Arrangementer 10.010         7.582           7.274           
TV-avtalen 24.213         20.443         17.891         
Gevinstautomatene 31.931         64.884         77.758         
Materialsalg 1.191           1.129           1.038           
Andre inntekter 10.981         7.899           2.781           
Sum inntekter 150.931       169.690       173.524       

Driftskostnader

Felles 25.525         20.254         15.504         
Barterkostnad 1.511           2.267           3.382           
Anlegg 2.659           22.229         1.762           
Arrangement 30.648         25.205         28.401         
Org og utvikling, inkl krets 21.695         19.790         16.581         
Varekost, materialsalg 1.121           795              705              
Alpint 25.468         24.663         26.750         
Freestyle 3.258           3.515           3.735           
Hopp 14.585         14.471         12.791         
Kombinert 6.792           7.926           6.172           
Langrenn 26.242         26.565         25.249         
Telemark 2.368           2.090           1.824           
Sum kostnader 161.872       169.770       142.856       

Finans

Finansinntekter 7.697           4.726           2.670           
Finanskostnader -387             -97               -153             
Netto finans 7.310           4.629           2.517           

RESULTAT -3.631          4.549           33.185         
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2007 resultat mot budsjett: 
• Underskudd på tnok 3.631, men tnok 6.899 bedre enn budsjett 
• Inntekter 

• mnok 33,0 høyere enn budsjett, i hovedsak knyttet til gevinstautomatinntekter, 
tilskudd og Telenor Karusellen (Andre inntekter) 

• Kostnader 
• mnok 26,1 høyere enn budsjett som følge av tildeling av økte inntekter 

• Reduksjon i inntekter med 11,1 % mot 2006 
• I hovedsak reduksjon i gevinstautomatinntekter 
• Økning i kostnader knyttet til Felles avdelinger fra 2006 
• I hovedsak knyttet til NSF 100 års jubileum, alle kostnader tatt i 2007, og en 

styrking av markedsavdelingen og arbeidet med utarbeidelsen av ny kommersiell 
plattform, herunder ny grafisk profil 

• Resultat på minus tnok 3.631 (2006 tnok 4.549) 
• Bankinnskudd, kontanter og lignende utgjør 77,9 % av balansesummen (2006:77,1 %) 
• Egenkapitalandel 61,6 % (2006: 60,8 %) 
• Negativ kontantstrøm på tnok 5.152 (2006 positiv med tnok 24.194) 
 
Alle jubileumskostnader tatt på felleskostnader i 2007. 
 
Resultatregnskap 2007 
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2007 2006

Driftsinntekter 1/12 150.931.069 169.690.307

Sum driftsinntekter 150.931.069 169.690.307

Varekostnad 1 1.121.097 795.749
Lønnskostnad 1/2 45.982.133 47.840.842
Driftskostnader 114.338.481 120.750.073
Ordinære avskrivninger 3 430.789 383.333

Sum driftskostnader 12 161.872.500 169.769.997

Driftsresultat -10.941.431 -79.690

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter 7.696.684 4.726.205
Finanskostnader -386.726 -97.305

Netto finansresultat 7.309.958 4.628.900

ÅRSRESULTAT -3.631.473 4.549.210

OVERFØRINGER

Til/fra  bunden egenkapital 4.722.000 -3.026.000
Til annen egenkapital 11 -1.090.527 -1.523.210

Sum  overføringer 3.631.473 -4.549.210  
2006: 
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• Overskudd på mnok 4,5 
• Ekstrakostnad Granåsen/Lillehammer mnok 1,6 

• Redusert arrangementsforsikringsfondet for så å fylle det opp igjen til mnok 10 
• Inntekter 

• Høyere tilskudd, markeds- og gevinstautomatinntekter  
• Generelt lavere kostnader enn det økte inntekter tilsa tiltross for en avsetning på mnok 

24,8 knyttet til snøprodusjonsmidler (mnok 15,0) og avsetning for fremtidige forpliktelser 
(mnok 9,8) 

 
2005 
• Overskudd på mnok 33,2 
• Ekstrakostnad Granåsen/Lillehammer og Beitostølen mnok 2,5 

• Redusert arrangementsforsikringsfondet for så å fylle det opp igjen til mnok 10 
• Inntekter 

• Høyere tilskudd, markeds- og gevinstautomatinntekter  
• Generelt lavere kostnader 

• Færre ansatte og lavere arrangementskostnader 
 
Generalsekretæren stilte tinget spørsmål om behov for å gå gjennom balanseregnskapet. 
Tinget ønsket ingen ytterligere gjennomgang 

Skipresidenten: 

Utfordringer rundt Granåsen i flere år. 

Pr dato er NSF nå medeiere i et selskap som er i betydelig underbalanse. Situasjonen blir 
avklart kommende uke. Aksjekapital er tapt. 

 
Vedtak: Årsregnskapene 2005, 2006 og 2007 enstemmig godkjent.      
 
 
5.2 Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretning 
 
Skistyrets forslag til vedtak:  

. Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretninger tas til etterretning. 
 
Revisjonsberetningene forelå i beretningen sammen med regnskapene. 
 
Revisjonsberetningen ble lest opp av dirigenten. 
 
Kontrollutvalgets beretning ble lest opp av Kontrollutvalget v/medlem Odd Arvid Sulland. 
Rapporten er vedlagt protokollen. 
 
Vedtak: Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretninger tatt til etterretning. 
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SAK 6 TILSETTING AV REVISOR TIL Å REVIDERE FORBUNDETS                
REGNSKAPER OG FASTSETTING AV REVISORS HONORAR       

 
Skistyrets forslag til vedtak: 

. Skitinget engasjerer Deloitte AS som NSFs revisor.      

. Skistyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar. 
 
Vedtak: Skistyrets forslag enstemmig vedtatt.       
 
 
SAK 7  NORGESMESTERSKAP I NORDISKE GRENER      
 
Sak 13 behandles etter sak 7. 
  
Forslag fra Vang Skiløperforening og Troms Skikrets: 
 
Vang Skiløperforening, støttet av Hedmark Skikrets, fremmer følgende forslag:  

• Lag og foreninger kan få tildelt og arrangere norgesmesterskap i langrenn 
både junior og senior klassen uten å stå ansvarlig for å arrangere 
norgesmesterskap for hopp og kombinert. 

• Troms Skikrets fremmer følgende forslag:  
• Endre praksis til at arrangør av NM nordiske grener for senior og junior må 

være en og samme arrangør 
 
Skistyrets forslag til vedtak: 

. Norgesmesterskapet i nordiske grener senior (del 1) og junior (del 1) kan arrangeres som  
    separate arrangement for hopp, kombinert og langrenn. 
 
Benthe Asp, N-Trøndelag:  
Ønsker en presisering, slik at arrangører som ønsker å søke hele mesterskapet - ikke 
utelukkes.   
 
Skipresidenten: 
Bekrefter at dette vil bli tatt inn i den endelige forslagsteksten… 
 
Paul Einar Borgen, medl. KK  
TV-dekning av kombinert vil ikke være mulig med denne modellen. 
 
Skipresidenten:  
Det er i dag svært vanskelig å samle alle 3 grenene (nordisk) pga. den  
internasjonale terminlisten – forslaget støttes av alle i skistyret med unntak KK. 
 
Vedtak: Skistyrets innstilling vedtatt med de fremkomne kommentarer 

(mot 3 stemmer) 
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SAK 8  ØKONOMISK ORDNING FOR SKIKRETSENE      
 
Forslag fra Sogn og Fjordane Skikrins og Østfold Skikrets 
 
• Omlegging av den økonomiske ordningen for skikretsene. 
• Forslaget er ikke formulert ut i forslag til vedtak 
• Intensjonen er at NSF overtar budsjettansvaret for administrasjonssjefenes 

lønnskostnader til erstatning for dagens tilskuddsordning, hvor kretsene har 
budsjettansvaret og NSF fakturerer kretsene for faktiske lønnskostnader. 

 
Skistyrets innstilling til vedtak: 
 
1. NSF har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i skikretsene og forestår all 

lønnsadministrasjon 
2. Skistyret og skikretsene foretar en gjennomgang av avtaler, regler, rutiner og styrende 

dokumenter mm. med sikte på å avklare fordelingen av myndighet, ansvar og roller 
mellom forbundet og skikretsene. Forbundets arbeidsgiverfunksjon skal gi en tydeligere 
styringsrett over personalet i skikretsene og myndighet ved rekruttering av personale til 
skikretsene mm. 

3. NSF dekker lønnen for administrasjonssjef i skikretsene etter følgende skala:  
• 100 % stilling for kretser med mer enn 6.000 medlemmer,  
• 50 % stilling for kretser med 4.000-6.000 medlemmer og  
• 25 % stilling for kretser med færre enn 4.000 medlemmer. 

4. Lønnskostnadene iht. denne fordeling legges inn i NSFs budsjett. Kostnadene er basert på 
faktiske brutto lønnskostnader pr. mars 2008 inkl. pensjonsinnskudd, forsikringspremier 
og arbeidsgiveravgift.  

5. Kretser som har større lønnskostnader enn det budsjetterte beløp, vil bli fakturert for 
differansen. 

6. Det utbetales et tilskudd til skikretser med mer enn 10.000 medlemmer på kr. 25,- pr. 
medlem pr. år, basert på tallene fra idrettsregistreringen pr. 31.12 året før. 

7. Finnmark Skikrets gis et spesielt tillegg som sammen med lønnsdekningen utgjør samme 
sum som etter den gamle ordningen. Det spesielle tillegget legges inn i NSFs budsjett.  

8. Østfold Skikrets gis en lønnsdekning av 25 % av beregnede lønnskostnader og et spesielt 
tillegg som til sammen utgjør samme sum som etter den gamle ordningen. Totalbeløpet 
utbetales til Østfold Skikrets, så lenge Østfold ikke har noen stilling. 

9. Ny ordning iverksettes fra 01.07.2008. NSF har deretter budsjettansvar for 
lønnskostnadene etter denne fordeling, inkl. lønns- og kostnadsvekst 

 
Skistyrets innstilling oppsatt i tabell: 
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KRETS ENDRING

Gml. ordn. Ekstra Spesielt SUM

IL Medl. Grunn- sum total kostn.  *) tilskudd tillegg ny Ny og gml.

(skigrp.) (akt.tall) tilskudd pr. lag pr. medlem sum tilskudd (mars 2008) pr. medl. ordning ordning

16 Sør-Trøndelag 90        20.786     50.000     90.000        625.980       715.980       765.980     524.000       269.650   793.650     27.600        

06 Buskerud 85        11.804     50.000     85.000        355.480       440.480       490.480     524.000       45.100     569.100     78.600        

17 Nord-Trøndelag 77        11.647     50.000     77.000        350.760       427.760       477.760     496.000       41.175     537.175     59.400        

05 Oppland 97        10.869     50.000     97.000        327.330       424.330       474.330     471.000       21.725     492.725     18.300        

02 Akershus 72        10.992     50.000     72.000        331.030       403.030       453.030     512.000       24.800     536.800     83.700        

04 Hedmark 81        10.639     50.000     81.000        320.400       401.400       451.400     489.000       15.975     504.975     53.500        

15 Møre og Romsdal 75        10.162     50.000     75.000        306.030       381.030       431.030     496.000       4.050       500.050     69.000        

18 Nordland 85        9.674       50.000     85.000        291.340       376.340       426.340     439.000       439.000     12.600        

22 Telemark og Vestfold 92        9.377       50.000     92.000        282.390       374.390       424.390     458.000       458.000     33.600        

21 Agder og Rogaland 86        9.113       50.000     86.000        274.440       360.440       410.440     496.000       496.000     85.500        

19 Troms 69        8.361       50.000     69.000        251.800       320.800       370.800     474.000       474.000     103.200       

14 Sogn og Fjordane 51        7.826       50.000     51.000        235.680       286.680       336.680     450.000       450.000     113.300       

03 Oslo  45        7.122       50.000     45.000        214.480       259.480       309.480     465.000       465.000     155.500       

12 Hordaland 61        6.044       50.000     61.000        182.020       243.020       293.020     452.000       452.000     158.900       

20 Finnmark 40        4.779       50.000     40.000        143.920       183.920       233.920     190.000       44.000   234.000     -             

01 Østfold 24        2.554       50.000     24.000        76.920        100.920       150.920     117.000       34.000   151.000     -             

Sum 1.130 151.749 800.000 1.130.000 4.570.000 5.700.000 6.500.000  7.053.000  422.475 78.000 7.553.475 1.052.700 

Nåværende ordning Ny ordning Arb.g.avg.

Grunntilskudd pr. krets = 50.000 Stilling (over 6.000 medl.) 100 % 0,0 % Lakselv

Tilskudd pr. lag = 1.000 Stilling (over 4.000 medl.) 50 % 5,1 % Bardufoss

Tilskudd pr. medlem = 30,12 Stilling (under 4.000 medl.) 25 % 7,9 % Bodø

Tilskudd pr. medl. over 10.000 25,00             10,6 % Førde

14,1 % Øvrige kretser

Lønns-

Medlemstilskudd

IDRETTSREG. BUDSJETT 2008 - GAMMEL ORDNING

31.12.2007

NY ORDNING FRA 01.07.2008

*) Lønnskostnadene er basert på nåværende stillinger inkl. pensjons- og forsikringspremie 
og arb.g. avgift. Ingen stilling i Østfold - kalkulert kostnad

 
Inge Fænn, Sogn og Fjordane  
redegjorde for forslaget 
 
Anders Felde, Skistyret:  
Ønsker et bedre samsvar mellom lønn/arb.giverforhold. Refererte til punkt 2 i forslaget som 
må utredes bedre (ferdig høsten 08), samt forslaget til ramme. Viktig at vi ikke dolker de av 
skikretsene som nå har slått seg sammen med nye økonomiske rammer- som på en måte 
”sparker bena unna” det som den gang var motivasjonen for sammenslåingen. 
 
Børre Krudtå, Troms:  
Troms skikrets støtter forslaget, men ikke at Idrettsregistreringen skal danne grunnlaget for 
tildeling - henviste derimot til medlemstallet i Klubben Online. Foreslår derfor et nytt punkt, 
hvor bl. annet klubbene oppfordres til å rydde opp i sine medlemsarkiv.  
Forslag (opplest):  
  
NSF ønsker å påvirke til at ”Idretts-norge” kan realisere Idrettstingets vedtak om å bruke en 
ny bedre medlemsregistrering som grunnlag for tildelinger. 
 
Svein Ove Dyrdal, S-Trøndelag:  
Slutter seg til alle punkt i forslaget inkl. forslaget til Troms skikrets. Tilhenger av en 
differensiert belønning slik at alle skal ta jobben med Idrettsregistreringen på alvor. Forslag til 
endring av punkt 6 levert skriftlig (opplest) - ba om tingets støtte til forslaget.  
 
Skipresidenten:  
Advarte mot noe som binder oss opp mot noe som enda ikke eksisterer, ref. Troms forslag til 
grunnlag for tildeling - støtter derfor ikke Troms forslag. 
 
Svein Markussen, Buskerud: 
Støtter skistyrets forslag til vedtak, gir ingen honnør til forslaget fra Sør-Trøndelag.  
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Tor Undheim, Akershus:  
Akershus støtter forslaget fra Skistyret – ingen støtte til Sør-Trøndelag. 
 
Børre Krudtå, Troms: 
Troms skikrets endrer sitt forslag, støtter ikke forslaget til Sør-Trøndelag.  
 
Forslag fra dirigenten om at Troms forslag vedlegges protokollen. 
 
Svein Ove Dyrdal, S-Trøndelag:  
Skjønner ikke argumentene fra de som ikke støtter Sør-Trøndelag.  
 
Berit M. Dalvik, Telemark og Vestfold:  
Telemark og Vestfold skikrets støtter forslaget til skistyret, hvor skikretsene kommer 1 mill. 
bedre ut enn ved dagens ordning. Viktig at ikke de av skikretsene som har slått seg sammen 
føler seg straffet ved ny ordning. Noe forundret over forslaget til ”still.nøkkel” i punkt 6. 
 
Dirigenten konstaterte at dette ikke av sted kom noe endringsforslag. 
 
Tor Undheim, Akershus: 
Synes Sør-Trøndelags argumenter er usakelige. 
 
Steinar Lyngstad, Nord-Trøndelag:  
Forslaget er bra. Advarte mot teksten i forslaget under punkt 2. Ba ellers om støtte til Sør-
Trøndelags forslag. 
 
Magne Sørestrand, Hordaland:  
Ser at Hordaland har en utfordring - støtter likevel Skistyrets forslag. 
 
Jorunn Vegel, Akershus:  
Akershus støtter skistyrets forslag – fortsatt ingen støtte til Sør-Trøndelag. 
       
Forslag til votering:  
      - Troms forslag vedlegges protokollen. 
      - Det stemmes over skistyrets forslag, punkt 1 – 5. 
      - Punkt 6, skistyrets forslag settes opp mot Sør-Trøndelags forslag. 
      - Resten av punktene under et.  
 
Vedtak:   Punkt 1 – 5, enstemmig vedtatt.  

Punkt 6, vedtatt mot 9 stemmer. 
                 Punkt 7, 8 og 9 – enstemmig vedtatt. 
                 Forslaget fra Troms skikrets vedlegges protokollen.  
 
 
SAK 9  NASJONALANLEGGSAVTALENE          
 
Skistyrets forslag til vedtak: 

.  Skitinget gir Skistyret fullmakt til å reforhandle nasjonalanleggsavtalene for Vikersund og     
    Kvitfjell/Hafjell i den kommende tingperioden, herunder også brukeravtalene. 
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Skipresidenten redegjorde for saken (ingen tingsak). Ønsker fornyelse av avtalene med 
Kvitfjell/Hafjell og Vikersund. 
 
Brede Grønvold, Hedmark:  
Det bør bygges en Skicrossløype med internasjonale mål i Hafjell (Kringleåsen). Vil fremme 
forslag om at dette blir med i avtalefornyelsen. Forslag (opplest): 
 
I nasjonalavtalen for Hafjell innbakes en tilleggsavtale for at det bygges en Skicrossløype 
med internasjonale krav. 
 
Ingun Raastad, Skistyret:  
Visepresidenten viste til at man i denne sammenheng ikke kan vedta bygging av anlegg. 
 
Dirigenten foreslo at forslaget fra Hedmark skikrets tas med som en henstilling. 
 
 
Vedtak: Skistyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

Forslaget fra Hedmark skikrets vedlegges protokollen som en henstilling.    
 
 
SAK 10      STRATEGIPLAN FOR 2008 – 2012         
 
Delegat nr. 24: Helen Skansen, Hedmark og Ottestad IL inn for Kari Lisbeth Sommerstad. 
 
Dirigenten ønsket tidligere skipresident Odd Seim-Haugen og Stein Rohde Hansen 
velkommen til tinget. 
    
Dirigenten gikk gjennom prosedyren for behandlingen av Strategidokumentet. 
Det blir innledning til og gjennomgang del for del. 
 
Skistyrets forslag til ny strategiplan for 2008 – 2012 fremlagt i eget vedlegg. 
 
Innledning v/Generalsekretæren:  
Strategiplanen vil blant annet være grunnlaget for utarbeidelsen av årlige handlingsplaner i 
NSF og skikretser. 
 
Skipresidenten:  
Dette er et utkast, det endelige dokumentet vil bli trykket etter behandlingen av denne sak her 
i dag og i morgen. Det blir innledning til og gjennomgang del for del. 
 
Skistyrets forslag til vedtak: 

.  Strategiplan for 2008 – 2012 vedtas 
 
Saken utredet i eget vedlegg inndelt i 4 hovedpunkter 

1. Skiidretten og samfunnet 
2. Visjon, verdier og hovedmål 
3. Kjerneaktiviteten i grenene og aktivitetsrettede fellesområder 
4. Rammevilkår og støttefunksjoner 
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1. Skiidretten og samfunnet 
 
• Skiidretten som kulturell og politisk faktor 
• Klima og nye strukturer i skiidretten 
• Skiaktivitet, anlegg og natur 
• Verdibasert aktivitet og frivillighet 
• Folkehelse og skiidrett i skolen 
• Finansiering, kostnader og kommersialisering 
• Norges Skiforbund som merkevare 
 
Skipresidenten redegjorde for dette punktet og poengterte følgende:  
 
• Vi må øke vårt engasjement politisk. 
• Det viktigste nå er anlegg!…ref. spørreundersøkelsen. 
• Frivilligheten er og blir det viktigste i vår virksomhet. 
• Ta godt vare på de økonomiske ressursene vi har opparbeidet. 
• Vi har alle et felles ansvar for at skiidretten ikke skal bli for kostnadskrevende (renn, 

utstyr, samlinger etc.) 
 
Dirigenten åpnet for debatt til innledningsforedraget og til punktene 1 og 2. 
 
Bodil Melbye Buraas, Akershus:  
Viste til punkt 1, side 4, ”Klima…” – avsnitt 3, ”flere reiser på hytta” strykes…integrering må 
inn under skiaktivitet, anlegg. Forslag til ny tekst: 
 
Side 4: Flere reiser mer for å finne brukbare skiforhold…….. For skiklubbene i 
turistkommunene…  
 
Side 5: Stryk integrering under verdibasert aktivitet – inn under skiaktivitet, anlegg og natur 
side 4. 
 
2. Visjon, verdier og hovedmål 
 
• NSFs arbeid skal preges av  

• Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd 
• All aktivitet i NSF skal bygge på verdiene  
• Glede, fellesskap, helse og ærlighet 
• Visjon :  
• Mange, gode og glade skiløpere 

 
 
Hovedmål: 
• Ski skal være Norges nasjonalidrett og være forankret gjennom stor utbredelse i det 

norske folk 
• Norge skal være verdens beste skinasjon  
• Gode anlegg og løyper skal være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke ski uavhengig av 

ferdighetsnivå  
• NSF skal gjennom sin virksomhet bidra til gode oppvekstvilkår, fine naturopplevelser og 

god folkehelse.  Vi skal være en viktig samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima og 
miljø 
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Hermod Bjørkestøl, Skistyret:  
I fortsettelsen av setningen om at all aktivitet i NSF skal bygge på verdiene idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet, foreslås følgende tilføyelse: 
 
………ivaretas best ved at NSF i alle ledd fortsatt skal ledes av valgte tillitskvinner og –menn. 
Det forutsettes at NSFs lov, som er meget klar på rollefordelingen organisasjonsledd i 
mellom, etterleves. 
 
Begrunnelsen for forslaget er at Skistyret har hatt en prosess gjennom to år som ikke er 
konkludert. Generalsekretæren har vært uenig med styret. Det har vært en kamp om makten. 
Det er nødvendig å avklare rolle- og ansvarsfordelingen for neste periode. 
 
Marit Roland Udnæs, Oppland:  
Oppfordring til NSF om å ta i bruk mer miljøvennlig papir og emballasje i forbindelse med 
planlegging/utarbeidelse av tingpapirer etc., etc. – ref klimautfordringer.  
 
Tor Undheim, Akershus:  
Forslag til endring under punkt, 2. Hovedmål. Forslag (opplest):  
 
Hovedmål pkt. 2 og pkt. 3 bytter plass.          
 
Skipresidenten:  
Strategiplanen er fremmet av Skistyret, hvor Hermod Bjørkestøl er medlem. Meningen er 
ivaretatt i strategiplanens kap. 4.4, under strategier, andre kulepunkt: Etablere tydelig styring og 
rapportering gjennom avklarte roller mellom Skistyret, grenkomiteene og administrasjonen . 
 
Presidenten foreslo at Bjørkestøls forslag vedlegges protokollen 
 
Reidar Storvik, Nordland:  
Ref. side 5, forslag til nytt tilleggspunkt. Forslag (opplest): 
 
Tilrettelegging for skiaktivitet er viktig forebyggende fysisk og psykisk helse- og miljøarbeid. 
 
Hermod Bjørkestøl, Skistyret:  
Kommer tilbake til saken under punkt 4. 
 
Ingun Raastad, Skistyret:  
Visepresidenten understreket at strategiplanen ivaretar behovene for en fremtidsrettet 
organisasjon som viser at NSF ønsker å ta et samfunnsansvar.  Hun takket for seg for en fin 
periode i Skistyret. 
 
Dirigenten:  
Punkt 1 og 2 i Strategiplanen vedtas slik de her er presentert. 
 
Forslagene fra Akershus og Nordland skikrets vedlegges protokollen. 
 
 
 
 
 
 
 



 20

3. Kjerneaktiviteten i grenene og aktivitetsrettede fellesområder 
 
3.1 Breddeidrett 
3.2 Toppidrett 
3.3 Skirenn og arrangement 
3.4 Anlegg 
3.5 Kompetanseutvikling 
 
Dirigenten gjennomgikk punkt 3 – underpunktene debatteres punkt for punkt. 
 
 
3.1 Breddeidrett 
 
Innledning v/Skipresidenten  
 
Mål: 
1. Breddeidretten skal baseres på en kultur som preges av skiglede, variert aktivitet, sosialt 

samvær, samarbeid og gode opplevelser  
2. Barne- og ungdomstilbudet i den organiserte skiidretten skal først og fremst bidra til stor 

bredde 
3. Skal ha økt registreringen av skiaktivitet på alle nivåer 
4. Skal ha økt antall medlemmer fra 160.000 i 2008 til 200.000 i 2012 
 
Strategier: 
• Bidra til systematisk rekruttering av medlemmer til skiklubbene 
• Stimulere til gode, varierte og motiverende aktivitetstilbud til barn, ungdom og voksne i 

alle grener for ulike ferdighetsnivåer 
• Bidra til at kostnadsnivået for utstyr og deltakelse ikke hindrer stor bredde i skiidretten 
• Arbeide for å redusere frafallet fra skiidretten i ungdomsårene,  spesielt blant jenter  
• Utvikle attraktive trenings- og konkurransetilbud til utøvere med ulike ambisjoner i 

ungdomsgruppa iht. grenenes utviklingstrapper for unge utøvere 
• Avklare skiidrettens tilbud til voksne 
• Sikre at all organisert aktivitet forutsetter medlemskap 
• Arbeide for å innlemme uorganisert skiaktivitet i den medlemsbaserte, organiserte 

skiidretten.  
• Bidra til lokale aktivitetstilbud i klubb til funksjonshemmede i langrenn og alpint 
• Arbeide for at skiidretten fortsatt blir en viktig vinteraktivitet i skole og SFO 
• Bidra til at skiidretten gjøres attraktiv for nye grupper uten et tradisjonelt norsk forhold til 

ski 
• Dokumentere volumet på all breddeaktivitet i NSF på alle nivåer og i alle grener 
• Bidra til at breddeidretten drives på en mest mulig miljøvennlig måte lokalt og sentralt 
• Etablere system og rutiner som sikrer at alle aktive utøvere har skiforsikring/lisens, og 

vurdere skiforsikringen/lisensen både som startberettigelse og som forsikring 
• Vurdere en felles forsikringsordning for hele idretten for ungdom (13-15 år) i samarbeid 

med andre særforbund og NIF 
 
Bodil Melbye Buraas, Akershus:  
Ref. side 9, kulepunkt 9 – forslag til endring av tekst. Forslag (opplest): 
 
Bidra til lokale aktivitetstilbud for funksjonshemmede i klubb. Ha samme forventninger og 
utfordringer til begge kjønn. 
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3.2 Toppidrett 
 
Innledning v/Generalsekretæren  
 
Mål: 
1. Norge skal være verdens beste skinasjon, målt i antall medaljer og poeng i internasjonale 

mesterskap og World Cup  
2. Skal være beste nasjon i VM i nordiske grener i Oslo i 2011 
3. Norsk skisports toppidrettssatsing skal til enhver tid være forankret i idrettens etiske 

normer og retningslinjer.  
4. NSFs landslag skal ha det beste sportslige tilbudet til de beste utøverne  
5. Skal prege utviklingen av skisporten på internasjonalt toppnivå 
6. Skal bidra til gode trenings- og konkurransetilbud til de beste utøverne i ungdomsgruppa  
• Alpint 

- Skal være en ledende alpinnasjon på herresiden med mulighet til å vinne den alpine 
verdenscup sammenlagt og ta medaljer i OL og VM 

- Skal etablere flere kvinner i verdenstoppen i alpint 
• Freestyle 

- Skal sette oss i posisjon til å vinne to medaljer i OL i skicross  
- Skal ha etablert utøvere i verdenstoppen i kulekjøring 

• Hopp 
- Skal være den ledende hoppnasjonen både for jenter og gutter  

• Kombinert 
- Skal bli verdens beste kombinertnasjon 

• Langrenn 
- Skal være den nasjon som tar flest medaljer i internasjonale mesterskap 
- Skal være beste nasjon i nasjonscupen i Wold Cup, herunder også til enhver tid 

kjempe om sammenlagtseier individuelt 
• Telemark 

- Skal være den beste nasjonen i World Cup og VM, med vinnere sammenlagt og 
verdensmestere i begge kjønn. 

 
Strategier: 
• Utvikle en planmessig organisering av team gjennom et godt samspill mellom team, 

klubb, krets og forbund  
• Arbeide for et godt tilbud for å kombinere idrett og utdanning, både i videregående skole 

og høyere utdanning 
• Legge grunnlaget for nye toppidrettsutøvere gjennom gode prestasjoner i VM junior i alle 

grener 
• Arbeide for at Ungdoms-OL gjennomføres innenfor akseptable idrettslige og økonomiske 

rammer 
• Legge til rette for en god toppidrettsvirksomhet for funksjonshemmede  
• Være aktiv pådriver i antidoping arbeidet nasjonalt og internasjonalt 
• Videreføre et godt samarbeid med Olympiatoppen 
• Bidra til forebygging og rådgivning om spesielle helseutfordringer, herunder sykdom, 

restitusjon etter skader, spiseforstyrrelser, kulde, overtrening mm.  
• Satse mot VM på hjemmebane i 2011 (nordiske grener og telemark), 2012 (skiflyging) og 

2013 (freestyle) 
• Sikre at kompetansen til trener- og støtteapparatet for landslagene er på topp internasjonalt 

faglig nivå 
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• Styrke samarbeidet med aktuelle fagmiljøer og utstyrsindustrien for å øke kompetansen 
innen toppidrett 

• Rekruttere flere kvinner til lederoppgaver og funksjoner knyttet til toppidretten 
• Sikre at landslagsvirksomheten er selvfinansierende  
• Bidra til at toppidretten drives på en mest mulig miljøvennlig måte 
 
Ingun Raastad, Skistyret: Til punkt 2 (mål), foreslår tilføyelse av Rjukan 2011 og 
Vikersund 2012. Endringsforslag fra Skistyret v/skipresidenten (opplest): 
 
VM Nordiske grener 2011 
VM Telemark Rjukan 2011 
VM Skiflyging Vikersund 2012 
 
Hans Stub, Skistyret:  
Støtter skistyrets forslag. 
 
Marit Roland Udnæs, Oppland:  
Ref. side 12, forslag til endring av tekst kulepunkt 2 og flytting av kulepunkt 8. Forslag 
(opplest): 
 
Kulepunkt 2: Arbeide for å ivareta et helhetlig utøverperspektiv ved å utvikle et godt tilbud 
for å kombinere idrett og utdanning fra ungdomskoletrinnet til og med høyere utdanning. 
Flytte kulepunkt 8 til 3. plass.  
 
Dag Kaas, Skiforeningen:  
Oppfordrer skistyret til å lage et sammendrag av innspillene til Strategidokumentet. Ref. side 
12, foreslår endring av teksten i kulepunkt 12. Forslag (opplest):   
 
Rekruttere og tilrettelegge for en andel på minst 25 % kvinner til lederoppgaver og funksjoner 
knyttet til toppidretten. 
 
Hermod Bjørkestøl, Skistyret:  
Viste til status toppidrett langrenn (mål). 
 
 
3.3 Skirenn og arrangement 
 
Innledning v/Skipresidenten:  
 
Mål: 
1. Skal ha sikret så gode og attraktive skirenn og arrangement at mange ønsker å delta  
2. Skal ha bidratt aktivt til utvikling av gode arrangører og godt kvalifiserte frivillige på alle 

typer arrangement.  
3. Skal ha bidratt til å utvikle nasjonale og internasjonale arrangement som profilerer norsk 

skiidrett og Norge som skinasjon på en god måte 
4. Skal ha bidratt til å øke inntektsgrunnlaget til norsk skiidrett gjennom store arrangement 
5. Skal bidra til at VM i Oslo i 2011 blir en folkefest  
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Strategier: 
• Sikre et tilstrekkelig antall renn og arrangement i hele Ski-Norge for alle alders- og 

ferdighetsnivåer gjennom en god rennstruktur og terminliste, samt gode og motiverte 
arrangører 

• Bidra til at renn og arrangement inneholder variert aktivitet som tiltrekker mange, og i 
særlig grad er attraktive for barn og ungdom, samt at reglementet stimulerer til dette 

• Sørge for at rennreglementet til enhver tid er oppdatert iht. FIS’ bestemmelser  
• Sørge for gode administrative verktøy knyttet til gjennomføringen av renn og arrangement 
• Arbeide for at renn arrangert av kommersielle arrangører utenfor NSF blir innlemmet i 

NSFs terminliste og gjennomført etter NSFs reglement 
• Bidra til å utvikle miljøvennlige arrangement 
• Videreutvikle NM-arrangementene i alle grener til å være årets viktigste nasjonale renn 

hvor landets beste utøvere deltar  
• I samarbeid med FIS og NRK etablere en langsiktig og forutsigbar terminliste for alle 

internasjonale renn i Norge som minimum sikrer store arrangement jevnlig til følgende 
steder i Norge slik;  
- Oslo/Holmenkollen – World Cup nordiske grener hvert år 
- Lillehammer – World Cup hopp hvert år i mars  
- Trondheim – World Cup hopp og kombinert hvert år i desember eller på annen termin 
- Vikersund - World Cup skiflyging annen hvert år 
- Beitostølen – åpningsrenn i langrenn hvert år og World Cup langrenn annen hvert år 
- Kvitfjell – World Cup i utfor og Super G hvert år 
- Voss – World Cup freestyle 2009, 2011 og 2012 frem til VM i 2013 
- Rjukan – World Cup telemark hvert år frem til VM i 2012 
- Drammen – World Cup langrenn Sprint hvert år 
- Hafjell – World Cup alpint hvert tredje år 

• Bidra til god gjennomføring av VM i nordiske grener i Oslo (2011), VM i telemark på 
Rjukan (2011), VM i skiflyging i Vikersund (2012) og VM i freestyle på Voss (2013) 

• Arrangere World Cup renn for funksjonshemmede  
• Bidra til at arrangører videreutvikler internasjonale renn og arrangement for utøvere, 

publikum, kommersielle aktører og media  
 
Skistyret v/Skipresidenten:  
Ref. side 13, punkt 5, forslag til ny tekst. Forslag (opplest):  
 
Skal bidra til at VM i Oslo 2011 og VM i Skiflyging 2012 blir en folkefest, samt at VM i 
Telemark 2011 bidrar til en utvikling for telemarksporten internasjonalt. 
 
Svein Markussen, Buskerud:  
Støtter ikke kritikken som har fremkommet i media vedr. ”Skisprinten” i Drammen. 
 
 
3.4 Anlegg  
 
Innledning v/Skipresidenten:  
Anleggssaker er det viktigste arbeidet for skistyret å ta tak i fremover – dette MÅ prioriteres. 
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Mål: 
1. Skal ha økt skiidrettens tilgang til gode, snøsikre anlegg for trening og konkurranser på 

alle nivå.          
2. Skal ha arbeidet for å øke den offentlige innsatsen knyttet til eierskap og/eller drift av 

skianlegg.  
3. Skal ha arbeidet for at innretningen på spillemiddelordningen til enhver tid ivaretar 

skiidrettens behov, samt at skiidrettens andel av spillemidlene står i forhold til aktiviteten.  
4. Skal ha sikret at utbygging og oppgradering av anlegg skal gjøres med en tydelig 

miljøprofil. 
 
Strategier: 
• Sikre økt tilgang til gode snøsikre anlegg gjennom økte ressurser til anleggsarbeidet i 

NSF, herunder prosjektmidler i en 4 års periode 
• Arbeide for utvikling og tilrettelegging av anlegg med snø, plast og asfalt 
• Arbeide for å legge til rette for kompaktanlegg i lokalmiljøet hvor barn og ungdom kan 

drive alle aktiviteter  [1]  
• Sikre arealer for utvikling av skianlegg for alle grener gjennom skikretsenes anleggsplaner 
• Være pådriver for at skiidrettens interesser er ivaretatt i kommunal planlegging gjennom 

lokal politisk påvirkning og representasjon i idrettsrådene 
• Arbeide for å sikre tilgangen til kommersielle anlegg for grenene alpint, freestyle og 

telemark 
• Arbeide for at anlegg legges til rette for funksjonshemmede  
• Arbeide for å få spillemidler til prepareringsutstyr 
• Bidra til at eventuelle innendørs kommersielle skianlegg blir bygget iht. idrettslige behov 
• Utvikle anleggsrådgivere for alle grener, og for snøproduksjon, som kan bistå klubber og 

anleggseiere med utvikling av skianlegg  
• Gjennomføre prosjektet Hvit Vinter i samarbeid med Norges Skiskytterforbund, 

Skiforeningen og NIF 
• Legge til rette for kompetanseoverføring av ny teknologi mellom anleggseiere og 

anleggsutviklere 
• Bistå anleggseier med gjennomføring av statlig pålagte krav knyttet til miljøhensyn ved 

bygging og rehabilitering av anlegg 
• Være part i nasjonalanleggsavtaler i Holmenkollen, Kvitfjell/Hafjell og Vikersund, samt 

bidra til utvikling av disse anleggene for trening og internasjonale konkurranser 
 
Steinar Johannesen, Skistyret:  
Ref. side 16, målpunkt 1, forslag til endring i teksten.Forslag (opplest): 
 
Skal ha økt skiidrettens tilgang til gode, snøsikre anlegg- tilrettelagt for helårsaktivitet på alle 
nivå. 
 
Roy Saugestad, Skistyret: 
Stilte spørsmål til budskapet om PCB holdig lysarmatur. Han sa videre at vi må ta hensyn til 
ønsket om prioritering av anlegg fra klubbundersøkelsen, og spurte om hvor mange kretser 
som har anleggsutvalg – 5 – 6 kretser? 
 
Reidar Storvik, Nordland:  
Hvordan forholde seg dette med prepareringsutstyr i forhold til spillemidler og 
momsberettigelse… 
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Inge Fænn, Sogn og Fjordane:  
Ref. side 15, punkt/avsnitt 5, viser til lagenes økonomiske problem i forbindelse med 
anleggsutbygging pga. stram kommuneøkonomi etc. Forslag (opplest): 
 
Pkt. 5, side 15 under 3.4 anlegg viser litt av dei økonomiske problem idrettslaga slit med i 
arbeidet med anleggsutbygging. På grunn av stram kommuneøkonomi må laga ved fleire høve 
også ta den offentlege tredelen av anleggskostnaden i ein frå før travel dugnadssituasjon. 
Skitinget vil oppmode skistyret om å synleggjere problemet over for styresmaktene, og 
innarbeide dette i det endelege strategidokumentet. 
 
Benthe Asp, Nord-Trøndelag:  
Ref. side 16, oppfordret til at målpunkt 4 etterleves. 
 
Roald Mentyjervi, Agder og Rogaland:  
Ber skistyret se på helheten og ordbruken i målpunktene. 
 
Jorunn Vegel, Akershus:  
Støtter forrige taler mht. ordbruken, og foreslår endring i teksten. Forslag (opplest): 
 
Endre teksten fra skal ha til: skal øke……… skal arbeide…………skal sikre…osv.         
 
Ingun Raastad, Skistyret:  
Funksjonshemmede skal ivaretas bedre. 
3.5 Kompetanseutvikling 
 
Innledning v/Generalsekretæren  
 
Mål: 
1. Skal ha sikret et godt kompetansenivå på tillitsvalgte, trenere, arrangører, TDer, dommere, 

anleggsrådgivere og ansatte 
2. Skal ha styrket samarbeidet med forsknings- og utviklingsmiljøer som kan bidra til 

videreutvikling av norsk skiidrett 
3. Skal ha økt kvinneandelen blant trenere og ledere på alle nivå 
4. Skal ha styrket samarbeidet med videregående skoler, høgskoler og universitet 
Strategier: 
• Kartlegge behovet for utdanning i klubber, kretser og forbund 
• Utvikle utdanningen for ledere, trenere, anleggsrådgivere, arrangører, TDer og dommere 

på alle nivåer og i alle grener, nasjonalt og internasjonalt 
• Gjøre NSFs kurstilbud mer tilgjengelig gjennom god informasjon og markedsføring 
• Øke antall kursdeltakere som gjennomfører kompetanserettede tiltak i klubber, kretser og 

forbund 
• Dokumentere kurs og utdanningstiltak gjennom bedre registrering 
• Utvikle gode kurslærere i alle grener på alle fagområder og nivåer 
• Ta i bruk kursopplegget Idrett og ledelse i klubber, kretser og forbund 
• Bidra til utdanningstiltak for faglig utvikling av trenere på toppnivå 
• Bidra til kompetanseflyt mellom grener og fagmiljøer og sørge for møteplasser for trenere 

og annet fagpersonell, Olympiatoppen, høgskoler og universitet 
• Utvikle flere kvinnelige trenere, ledere, arrangører, TD og dommere i alle grener 
• Arbeide for å øke ressurser knyttet til forskning og utvikling som er relevant for 

skiidretten 
• Bidra til kontinuitet i spisskompetanse på særlige områder 
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Jorunn Vegel, Akershus:  
Ref. side 18, forslag til endring av tekst i målpunktene. Forslag (opplest):  
 
Endre teksten fra skal ha til:  skal sikre………skal styrke………skal øke……skal styrke…… 
osv. (gjelder flere kapitler) 
 
Stian Ludvigsen, Nord-Trøndelag:  
Ref. side 18, forslag til nytt målpunkt 5. Forslag (opplest):  
 
Skal øke andelen unge ledere på alle nivå.  
 
Audar Kullsveen, Sogn og Fordane:  
Etterlyste et klarere budskap på det som skal bringe oss videre. Han ba om at det satses på 
trenerutdanningen og at kretsene hjelpes til å prioritere kvinnelige ledere. 
 
Dag Kaas, Skiforeningen:  
Ref. side 18 og 19, forslag til endring av tekst målpunkt 3 (side 18), og 3. siste kulepunkt, 
strategier (side 19). Forslag side 18, målpunkt 3 (opplest): 
 
Kvinneandelen skal være minst 25 % blant trenere og ledere på alle nivå. 
 
Forslag side 19, nest siste kulepunkt (opplest): 
 
Tilrettelegge for og utvikle kvinnelige trenere, ledere, arrangører… 
 
Marit Roland Udnæs, Oppland:  
Ref. side 18 og 19, forslag til endring av tekst målpunkt 4 (side 18), og til nytt kulepunkt, 
strategier (side 19). Forslag side 18, målpunkt 4 (opplest): 
 
Skal styrke samarbeidet med grunnskolen, videregående skoler, høyskoler og universitet. 
 
Forslag side 19, nytt kulepunkt (opplest): 
 
Bidra til kompetanseutvikling og kompetanseflyt mellom idretten, grunnskolen og SFO. 
 
Anders Felde, Skistyret:  
Vi har i dag et bredere utdanningstilbud enn noen gang, viktig å utnytte alle de møteplassene 
vi har. 
 
Børre Krudtå: Troms:  
Viste til viktigheten av å ha gode anleggsutvalg i skikretsen. 
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SØNDAG 
 
Hilsen fra Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite  
v/idrettspresident Tove Paule: 
• Glad for at VM i hopp for kvinner har blitt en realitet 
• NSFs Strategiplan – høye ambisjoner 
• Bygd på samme lest som Idrettspolitisk dokument 
• Anlegg har et stort etterslep 
• I 2011 er NIF 150 år. 
• Alle anlegg skal rustes opp til dette jubileet 
• Refererte til nylig avholdt ledermøte 
• Skrøt av NSFs regnskaper 
• Integrering 
• Anleggsutvalg (god kommunikasjon med KKD) 
• Tromsø 2018 (ref. omforent forslag til uttalelse om dette fra NIFs ledermøte) 
• Spillemidler 
• Retningslinjer for ungdomsidretten     
 

Skipresidenten: 
Vi har vært kritiske til Tromsøs evne til å få med seg Norge i glød. Men stor bedring som 
NSF har fått være med å bidra til siste 2-3 uker. 

 
Tromsø 2018  
v/Kommunikasjonsdirektør Roger Ingebretsen 
• Viktig for Tromsø og Nord-Norge, bedrer seg, er for hele landet. 
• Hvorfor negativt rundt Tromsø: Eget ansvar 
• Nikkersadelen: Må være med å arrangere i Tromsø, ”Nikkersadelen” er et hedersord. 
• Hvorfor søke? 
• 16 dager i Lillehammer, bildet av Norge er bildet av oss selv, viktigste for Norge på lang 

tid. Skal vi gjøre det igjen? 
• Dette handler om de store utviklingslinjer. 
• Gir et løft 
• Styrker Norges omdømme 
• Arene for utvikling og økt konkurransekraft 
• Investeringen er stor – gevinsten er større. 
• Hva må til for å få en statsgaranti: 
• Kvalitetssikret beslutningsgrunnlag 
• Næringslivet må ønske det 
• Folket må ønske det 
• Idretten må ville det 
• Hva sa idretten etter 94: Ønsker et nytt OL i Norge 
• Oppsummeres til at norsk idrett fikk et løft på alle områder sommer som vinter 
• Norge og norsk idrett trenger et nytt fyrtårn 
• I september skal regjeringen ta stilling til statsgarantien, SV kritisk, blir en kamp. 
• Viktig at idretten gir et tydelig signal om at vi ønsker dette. Idretten må betale en 

økonomisk pris, men får mye tilbake. 
• Arrangere et OL i Norge lokalisert til Tromsø. Godt for oss alle. 
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Skipresidenten: 

OL i Tromsø – avgjørelse av sted skjer like etter Ski-VM i Oslo. Vedtak om Tromsøsøknad 
gir VM i Oslo et pluss. Myndigheter må stille seg ennå mer bak VM som foregår bare noen 
uker før IOC tar avgjørelsen om OL. Vi ønsker Tromsø lykke til!!! 

 

Generalsekretæren foretok kretsvis opprop. 

Delegat nr. 75: Roy B. Evensen, Skiforeningen inn for Dag Kaas. 
Delegat nr. 32: Arve Hovdenak, Møre og Romsdal ikke søndag. 
 
STRATEGIPLAN kapittel 4: 
 
4. Rammevilkår og støttefunksjoner 
 
4.1 Økonomiske rammevilkår 
4.2 Internasjonalt arbeid 
4.3 Informasjon og kommunikasjon 
4.4 Ledelse, organisering og styring 
 
4.1 Økonomiske rammevilkår 
 
Innledning v/Generalsekretæren 
 
Mål: 
1. Skal ha et forutsigbart, langsiktig inntektsnivå som finansierer aktiviteten i NSFs 

organisasjonsledd  
2. Skal øke skiidrettens andel av offentlige midler til idrett  
3. Skal ha styrket den organiserte skiidretten som attraktivt sponsorobjekt for norske og 

internasjonale selskaper 
4. Klubber, kretser og forbund skal ha eierrettigheter til og kontroll på utviklingen av egne 

kommersielle produkter 
 

Strategier: 
• Sikre politisk gjennomslag for NSFs mål i Kultur- og kirkedepartementet og NIF 
• Påvirke fremtidig fordeling av spillemidler 
• Sikre tildeling av spillemidler til skiklubbene gjennom representasjon i idrettsrådene 
• Arbeide med å skaffe finansiering til prosjekter gjennom samarbeid med andre 

særforbund  
• Utvikle og styrke merkevaren Norges Skiforbund  
• Utvikle og realisere et generalsponsorat for NSF  
• Utvikle salgs- og markedskompetansen i klubber, kretser og forbund 
• Styrke salgsprosessene og utvikle nye inntektsbringende konsepter  
• Arbeide for å sikre tilfredshet hos eksisterende partnere 
• Øke den kommersielle verdien av rettigheter til arrangement 
• Sikre at landslagsvirksomheten er selvfinansierende 
• Bidra til at FIS styrker den kommersielle verdien av skiidretten 
 
Inge Fænn, Sogn og Fjordane:  
Henstilling om ryddighet mht. resultatlister fra arrangørene.        
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4.2 Internasjonalt arbeid 
 
Innledning v/Skipresidenten 
 
Mål: 

1. Skal være en sentral aktør i utviklingen av internasjonal skiidrett 
2. Skal sikre en god internasjonal terminliste 
3. Skal øke markedsverdien og medienes interesse for skiidretten nasjonalt og 

internasjonalt gjennom internasjonale fora  
4. Skal bidra til en dopingfri internasjonal skiidrett  
5. Skal bidra til en god internasjonal organisering av skiidretten for funksjonshemmede 

 
Strategier: 

• Sikre norsk representasjon i relevante fora i FIS 
• Arbeide for en forutsigbar internasjonal terminliste for utøvere, arrangører og 

samarbeidspartnere 
• Utrede om NSF skal søke VM alpint  
• Utrede om NSF skal søke VM junior nordiske grener 
• Bidra til at det etableres World Cup hopp for kvinner  
• Bidra til internasjonale standarder for TV-produksjon 
• Være pådriver i FIS for etablering av et godt grunnlag for strategiske beslutninger 

knyttet til skiidretten som kommersielt produkt 
• Sikre god kommunikasjon mellom NSFs landslag og norske representanter i FIS 
• Være pådriver i utviklingen av FIS’ idrettslige konsepter i alle grener 
• Bidra til utviklingen av internasjonale standarder for skianlegg  
• Være pådriver i utviklingen av FIS’ rennreglement i alle grener 
• Sikre oppdrag for norske TDer og dommere i internasjonale konkurranser i alle grener 
• Være en pådriver i FIS og overfor IOC i antidopingarbeidet 
• Arbeide for at telemark blir OL gren 
• Sikre kvalifiserte norske representanter i internasjonale verv 

 
Skipresidenten:  
Under Strategier bør det inn et nytt kulepunkt, Norge bør bidra til at OL i 2018 blir lagt til 
Tromsø. Må også arbeide for at ”telemark” og hopp kvinner blir OL-gren. Forslag (opplest): 
 
Arbeide for at Norge blir tildelt OL i 2018. 
 
Børre Krudtå, Troms: 
Ba Skitinget slutte seg til uttalelsen som var vedtatt i fagmøtet i langrenn: 
 
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite har valgt Tromsø som norsk 
søkerby til OL i 2018. Skiidretten i Norge stiller seg positiv til et OL i Norge og gir sin støtte 
til Tromsø i 2018. Vi vedkjenner oss det store ansvar å bidra til at et Vinter-OL i Tromsø skal 
bli en idrettsfest for hele nasjonen. 
 
Steinar Lyngstad, Nord-Trøndelag:  
Støttet til Skistyret for ryddighet i saksforberedelsene. 
 
Steinar Johannessen, Skistyret:  
Påpekte en redaksjonell feil under strategier – forslag til nytt kulepunkt kvinnehopp. Forslag 
til nytt kulepunkt (opplest): 
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Være pådriver til at hopp kvinner blir OL-gren. 
 
Skipresidenten:  
Presiserte at Skistyrets gjennom sitt vedtak og forslag til nytt punkt hadde fjernet usikkerhet 
om NSFs holdning til OL-saken 
 
Børre Krudtå, Troms: 
Trakk forslaget pga Skipresidentens og Idrettspresidentens forsikring om at Skistyrets forslag 
under internasjonalt arbeid var tilstrekkelig positivt for å sikre at skisporten i Norge stod bak 
OL i Tromsø 2018. 
 
 
4.3 Informasjon og kommunikasjon 
 
Innledning v/Generalsekretæren 
 
Mål: 

1. Skal ha styrket NSFs omdømme gjennom tydelige og enhetlige budskap 
2. Skal ha styrket kommunikasjonsarbeidet for å nå NSFs mål 
3. Skal ha videreutviklet skiforbundet.no som NSFs viktigste informasjons- og 

kommunikasjonskanal  
4. Skal ha sikret at mediedekningen av skiidretten opprettholdes minst på dagens nivå 
5. Skal ha etablert gode informasjons- og kommunikasjonsrutiner som sikrer åpenhet om 

prosesser og beslutninger 
 
Strategier: 

• Etablere en felles forståelse av strategiplanens visjon, verdier, mål og strategier  
• Implementere et helhetlig kommunikasjonsmessig uttrykk, grafisk, organisatorisk og 

kommersielt 
• Sikre NSFs samlede gjennomslagskraft og grenenes behov for egen profilering 

gjennom avklarte roller, oppgaver og ansvar 
• Skape gode relasjoner til myndigheter, media og publikum 
• Utvikle og implementere planmessige kommunikasjonstiltak rettet mot NSFs ulike 

målgrupper 
• Utvikle skiforbundet.no teknisk, redaksjonelt og kommersielt 
• Arbeide for å samordne nettsteder knyttet til NSFs aktivitet 
• Opprettholde barnas.skiklubb.no som NSFs viktigste kanal for skiaktiviteter for barn 
• Utrede om NSF skal ha et intranett for kommunikasjon i organisasjonen 
• Utvikle materiell som gir god faktainformasjon om NSF og som underbygger NSFs 

profil 
 
 
4.4 Ledelse, organisering og styring 
 
Innledning v/Skipresidenten. 
 
Presidenten presiserts følgende: Innlegget til Hermod Bjørkestøl i går kunne oppfattes at 
generalsekretæren hadde stoppet en prosess. Det er ikke tilfelle. At prosessen ikke er fullført er 
presidentens ansvar. 
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Mål: 
1. Frivillig arbeid skal være det bærende element i NSFs organisasjon 
2. Skal ha en organisasjon som aktivt arbeider for å nå NSFs mål og gjennomføre NSFs 

strategier 
3. Skal organisere det politiske og administrative arbeidet på en slik måte at de 

skipolitiske målene nås i planperioden 
4. Skal videreutvikle NSF til en fremtidsrettet organisasjon som står godt rustet til å møte 

kommende utfordringer 
Strategier: 

• Sikre oppfølgingen av strategiplanen gjennom årlige handlingsplaner på forbunds- og 
kretsnivå og i alle grener 

• Etablere tydelig styring og rapportering gjennom avklarte roller mellom Skistyret, 
grenkomiteene og administrasjonen 

• Arbeide for et godt samspill mellom frivillige og ansatte i organisasjonen med et 
tydelig skille mellom politikk og administrasjon 

• Styrke skikretsenes rolle som koordinerende ledd for lokal rekruttering, 
anleggsutvikling og breddeidrett 

• Styrke samarbeidet mellom skikretsene 
• Videreutvikle teamstrukturen med god foranking i klubb og/eller krets 
• Drive oppsøkende virksomhet for å utvikle organisasjonen og den idrettslige 

aktiviteten iht. strategiplanen 
• Øke kvinneandelen blant ledere på klubb-, krets- og forbundsnivå, og i alle grener, til 

40 % 
• Være representert i 3 av 4 idrettsråd for å sikre skiidrettens interesser lokalt 
• Være pådriver for et forbedret samarbeid innenfor NIF gjennom et styrket samarbeid 

med andre særforbund  
• Bidra til gode og åpne organisasjonsmessige prosesser i formelle og uformelle fora i 

NSF og idretten for øvrig 
• Ha en tydelig, felles arbeidsgiverfunksjon for ansatte i NSF 
• Ha en god personalpolitikk innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske og 

juridiske rammer 
• Sikre og utvikle kompetansen hos de ansatte 
• Benytte kompetanse og kapasitet i kretsadministrasjonen til egnede forbundsoppgaver 
• Innføre miljøledelse i administrasjonen 

 
Børre Krudtå, Troms:  
Frykt for at delegatene blir ”passivisert” pga. NSFs profesjonalitet mht. saksforberedelse og 
fremstilling av tingsakene. Føler utrygghet mht. dette. Ønsker at Skistyret skal se på dette. 
 
 
Vedtak: Hele Strategiplan med de fremkomne kommentarer/forslag enstemmig 

vedtatt. 
 
 
SAK 11 FASTSETTELSE AV AVGIFTER        
 
Forslag fra Hedmark Skikrets 
• Deltakeravgiften til skikrets for skirenn som i dag er kr. 12,- økes til kr. 20,-. Avgift for 

turrenn som i dag (kr. 30,-) 
• Samtidig heves startkontingentsatsene til følgende: 

• Jente/gutterenn alle disipliner unntatt alpint/telemark  kr. 100 
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• Junior alle disipliner unntatt alpint/telemark kr. 115 
• Startkontingenten for alpint/telemark forblir uendret. 
• Senior langrenn kr. 130 
• Startkontingent for turrenn fastsettes av arrangør   (som i dag) 

 
 
 
 
Skistyrets innstilling: 
 
• Prinsippet om økning av deltakeravgiften støttes. 
• Forslag om heving av startkontingentsatsene oversendes Skistyret for behandling iht. 

NSFs lov § 20, pkt. 9. 
• Skistyret får fullmakt til å fastsette deltakeravgiften i sammenheng med nivået på 

startkontingenten. 
 
Brede Grønvold, Hedmark:  
Redegjorde for forslaget til Hedmark. Startkont. har stått stille veldig lenge nå- pluss at 
utgifter har steget. 
 
Audar Kullsveen, Sogn og Fjordane:  
Deltakelse i renn burde være gratis. Ikke glad i dette forslaget som ikke øker rekrutteringen.  
 
Steinar Lyngstad, Nord-Trøndelag:  
Støtter skistyrets forslag til vedtak, ref. også til vedtak Strategiplan. 
 
Skipresidenten:  
Ber om at skistyret får fullmakt til å utforme forslaget til endringer 
 
Bodil Melbye Buraas, Akershus:  
Støtter i utgangspunktet innstillingen. Øker deltageravgiften og startkontingent setter vi i gang 
en spiral. Er det for at arrangør skal ha mer. Klubbene vil ikke tjene på dette. Ber om at man 
ser sammenhengen i dette. 
 
Lovutvalgets bemerkninger 
 
Forslagene har ingen lovmessige konsekvenser. 
 
Vedtak: Skistyrets forslag enstemmig vedtatt 
     
 
SAK 12      BUDSJETT 2009 – 2012       
 
Innledning v/Generalsekretæren,  
 
• Status og begrunnelse for forslaget: 
• Møte de utfordringer som er målsatt i strategiplanen 
• Høye ambisjoner 
• Revidert budsjett 2008 er grunnlaget for den pågående og planlagte aktiviteten i 2008 
• 2009 og 2010 er retningsgivende for Skistyrets arbeid 
• 2011 og 2012 er prognoser for disse årene 
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• Langtidsbudsjettet vil rulleres på Skitinget i 2010 
• Langtidsbudsjettet innebærer en stabilisering av kostnadsnivået i perioden 
• Høye ambisjoner, men muligheter for å hente seg inn. 
• Stabilisere kostnadsnivå, i stedet for å redusere, bruker av egenkapital. 
• Kompensering for automat bortfall er tatt inn i revidert budsjett. 
 
Regnskapsrapport hittil for 2008.. 

Hittil i år Budsjett Avvik

Tilskudd 11.531 11.531 0
Markedsinntekter 15.697 19.713 -4.016
Barterinntekt 719 719 0
Arrangementsinntekt 6.582 5.215 1.367
TV-avtalen 13.110 12.027 1.083
Gevinstautomatinntekter 0 0 0
Materialsalg 882 882 0
Finansinntekter 946 1.167 -220
Andre inntekter 4.381 3.237 1.144
Sum Inntekter 53.850 54.490 -641

Felles 8.458 8.435 -23
Hvit Vinter 63 63 0
Anlegg 697 752 55
Arrangement 14.316 15.081 765
Org og utvikling 2.397 2.069 -328
Krets 6.200 6.170 -30
Materialkjøp 823 823 0
Barterkostnad 719 719 0
Alpint 9.522 9.376 -146
Freestyle 1.791 1.879 88
Hopp 6.467 6.317 -150
Kombinert 3.111 2.962 -149
Langrenn 9.422 9.684 262
Telemark 913 876 -37
Integrering 935 849 -86
Sum kostnader 65.833 66.055 222

Resultat -11.984 -11.565 -419  
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Revidert budsjett 2008: 
 

 Budsjett Endringer Budsjett Regnskap
2008 rev 2008 2007

INNTEKTER

Tilskudd, sammenlignbart 20.244 2.000 18.244 20.097
Markedsinntekter 60.138 1.000 59.138 52.508
Arrangementer 7.345 7.345 10.010
TV-avtalen 21.767 21.767 24.213
Gevinstautomatene 8.000 8.000 0 31.931
Finansinntekter 3.500 3.500 7.310
Materialsalg 600 600 1.191
Hvit Vinter 675 675 0 0
Andre inntekter 1.648 793 855 10.981
SUM INNTEKTER 123.917 12.468 111.449 158.241

Bruk av egenkapital 17.500 0 17.500 0

Inntekter etter bruk av egenkapital 141.417 12.468 128.949 158.241

KOSTNADER

Skistyret, Administrasjon og Felles 8.560 8.560 8.051
Serviceavdelingen 1.250 1.250 852
Markedsavdelingen 9.355 9.355 10.936
Jubileumskostnader 0 0 4.579
Barterkostnad 0 0 1.511
Personal og organisasjonsavdelingen 2.010 750 1.260 1.107
Bredde- og rekrutteringsavdelingen 4.740 300 4.440 14.679
Krets, driftstilskudd 7.500 7.500 7.016
Anlegg 4.890 2.200 2.690 2.659
Hvit Vinter 825 825 0 0
Arrangement 23.799 23.799 30.648
Alpint 22.577 1.556 21.021 25.468
Freestyle 3.144 500 2.644 3.258
Hopp 15.664 2.000 13.664 14.585
Kombinert 6.498 500 5.998 6.792
Langrenn 21.791 1.000 20.791 26.242
Telemark 2.509 500 2.009 2.368
Integrering 2.300 2.300 0
Materialkjøp 550 550 1.121
SUM KOSTNADER 137.960 10.131 127.829 161.872

RESULTAT -14.043 2.337 -16.380 -3.631

Egenkapital ved utgang av året 117.187 114.850 131.230

Resultat etter bruk av egenkapital 3.457 2.337 1.120  
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Inntekter: 
 Prognose Prognose

2008 2009 2010 2011 2012

INNTEKTER

Tilskudd 19.744 19.390 20.639 20.139 20.639
Markedsinntekter 60.139 61.200 67.200 69.700 73.200
Arrangementsinntekter 7.345 10.510 11.010 10.510 13.510
TV-inntekter 21.766 23.482 22.577 22.569 30.000
Kompensasjon for gevinstautomatene 8.500 0 0 0 0
Finansinntekter 3.500 3.100 2.700 2.400 2.200
Materialinntekter 600 600 600 600 600
Prosjektinntekter Hvit Vinter 675 450 450 450 0
Andre inntekter 1.648 1.688 1.688 980 550
SUM INNTEKTER 123.917 120.420 126.864 127.348 140.699  
 
• Økningen i inntektene fra 2008 til 2012 er på 14 % 
• Den største økningen i kroner er på  

- Markedsinntekter med en økning på tnok 13.061 tilsvarende 22 % 
- TV-inntekter med en økning på tnok 8.234 tilsvarende 38 % 
- Arrangementsinntekter med kr 4.168 

• Markedsinntekter: 
- Økningen i markedsinntektene er på 22 % fra 2008 til 2012 
- Nåværende avtalers kontraktslengde er hensyntatt i langtidsbudsjettet 
- Økningen i logoeksponerte sponsorer på drakter med 50 cm2 er ikke hensyntatt i 

budsjettet, og er en oppside 
- Inntektene er i stor grad bundet til formål (bredde/topp) 

• Kompensasjon for automatinntekter 
- Ikke avklart hvordan overgangsordningen i 2009 knyttet til kompensasjonsmidler på 

mnok 305 vil bli fordelt, satt til mnok 0 i langtidsbudsjett 
- Klare tilbakemeldinger fra NIF om at NSF ikke vil motta en særskilt kompensasjon 

slik som i 2008 
- Innføring av ny tippemiddelnøkkel fra 2010 er satt til kr mnok 0 i langtidsbudsjettet  
- Kompensasjon for bortfall av automatinntekter er ikke budsjettert for 2009, ikke 

avklart ennå. Ny tippenøkkel kan slå begge veier. Settes til 0. 
 
Kostnader 
 Prognose Prognose

2008 2009 2010 2011 2012

KOSTNADER

Skistyret, Administrasjon og Felles 9.560 9.800 10.000 10.200 10.400
Serviceavdelingen 1.250 1.277 1.302 1.329 1.355
Markedsavdelingen 9.355 8.386 8.554 8.725 8.900
Personal og organisasjonsavdelingen 2.010 2.050 2.091 2.133 2.176
Bredde- og rekrutteringsavdelingen 4.740 4.849 4.899 4.950 5.002
Krets 7.500 7.875 8.269 8.682 9.116
Anlegg 4.890 4.988 5.088 5.189 5.293
Hvit Vinter 825 600 600 600 0
Arrangement 23.799 26.316 23.464 24.032 23.583
Grener inkl integrering 74.482 72.383 75.283 77.777 80.200
Materialkjøp 550 550 550 550 550
SUM KOSTNADER 138.960 139.074 140.099 144.168 146.575  
 
• Økningen i kostnadene fra 2008 til 2012 er på 5 % 
• Den største økningen i kroner er på  

- Krets med en økning på tnok 1.616 tilsvarende 22 % (ref sak 8) 
- Alle grenene samlet med en økning på tnok 5.719 tilsvarende 8 % 
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Egenkapital 
 Prognose Prognose

2008 2009 2010 2011 2012

Bruk av egenkapital 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500

Egenkapital ved utgang av året 116.187 97.534 84.300 67.480 61.604  
 

• Skistyret mener den langsiktige egenkapitalen bør ligge på minimum mnok 50 – 60 
- Ref skistyreseminar 17. august 2007,om disponering av EK  2008 til 2012 

• EK skal benyttes til de samme aktiviteter og tiltak innenfor gren og administrasjon som 
inntektene fra gevinstautomatene  

 
Langtidsbudsjett. 
 Prognose Prognose

2008 2009 2010 2011 2012

INNTEKTER

Tilskudd 19.744 19.390 20.639 20.139 20.639
Markedsinntekter 60.139 61.200 67.200 69.700 73.200
Arrangementsinntekter 7.345 10.510 11.010 10.510 13.510
TV-inntekter 21.766 23.482 22.577 22.569 30.000
Kompensasjon for gevinstautomatene 8.500 0 0 0 0
Finansinntekter 3.500 3.100 2.700 2.400 2.200
Materialinntekter 600 600 600 600 600
Prosjektinntekter Hvit Vinter 675 450 450 450 0
Andre inntekter 1.648 1.688 1.688 980 550
SUM INNTEKTER 123.917 120.420 126.864 127.348 140.699

Bruk av egenkapital 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500

Inntekter etter bruk av egenkapital 141.417 135.420 139.364 137.348 148.199

KOSTNADER

Skistyret, Administrasjon og Felles 9.560 9.800 10.000 10.200 10.400
Serviceavdelingen 1.250 1.277 1.302 1.329 1.355
Markedsavdelingen 9.355 8.386 8.554 8.725 8.900
Personal og organisasjonsavdelingen 2.010 2.050 2.091 2.133 2.176
Bredde- og rekrutteringsavdelingen 4.740 4.849 4.899 4.950 5.002
Krets 7.500 7.875 8.269 8.682 9.116
Anlegg 4.890 4.988 5.088 5.189 5.293
Hvit Vinter 825 600 600 600 0
Arrangement 23.799 26.316 23.464 24.032 23.583
Grener inkl integrering 74.482 72.383 75.283 77.777 80.200
Materialkjøp 550 550 550 550 550
SUM KOSTNADER 138.960 139.074 140.099 144.168 146.575

RESULTAT -15.043 -18.653 -13.234 -16.820 -5.876

Egenkapital ved utgang av året 116.187 97.534 84.300 67.480 61.604

Resultat etter bruk av egenkapital 2.457 -3.653 -734 -6.820 1.624  
 
 
Skistyrets forslag til vedtak: 
 
• Rapport om NSFs økonomi og budsjett for 2008 tas til etterretning. 
• Langtidsbudsjett for 2009 – 2012 godkjennes. 
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Reidar Storvik, Nordland:  
Tankekors mht. fordelingen av midlene med ref. vedtak Strategiplan.  
20 krets, 40 adm, 40 utøvende idrett. Bevegelse mot 10, 50, 40 fordeling. 
 
Vedtak: Skistyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 13 INNKOMNE FORSLAG        
 
Forslag fra Vang Skiløperforening og Troms Skikrets om 
Norgesmesterskapet i nordiske grener – behandlet under sak 7. 
 
Forslag fra Sogn og Fjordane Skikrins og Østfold Skikrets om økonomisk ordning for 
skikretsene – behandlet under sak 8. 
 
Forslag fra Hedmark Skikrets om deltakeravgift og startkontingent – behandlet under sak 11. 
 
Forslag fra Kombinertkomiteen: 
 
Kombinertkomiteen har fremmet følgende forslag om ny konkurransform i NM – vedlegg 12. 

. Kombinert Individuell fellesstart innføres som øvelse i NM senior fra 2009. Øvelsen legges  
    til del 2, sammen med lag-NM.Seeberg: 
 

Skipresidenten:  
Skistyret får sammen med kombinertkomiteen fullmakt til å fastsette NM-programmet. Dette 
er begrunnet med internasjonale forhold/mesterskapsprogram. Dette hvis prinsipal innstilling 
faller. Dermed endres den subsidiære innstilling iht. til dette. 

 
Skistyrets innstilling: 
 
• Prinsipalt bør Skitingets myndighet til å innføre eller oppheve konkurranseformer i 

norgesmesterskap overføres til Skistyret - se sak 14, Lovendringer. 
• Subsidiært støttes forslaget fra Kombinertkomiteen. 
 
 
Vedtak: Skistyrets prinsipale innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 14 FORSLAG TIL LOVENDRINGER           
 
Innledning v/Lovutvalgets leder Per Magne Kristiansen  
 
Gruppering av endringsforslagene 
1. Obligatoriske endringer som følge av endringer i NIFs lov (vedtak på Idrettstinget) og 

endringer i lovnorm for særforbund (vedtak i Idrettsstyret) 
2. Definisjoner: grener – disipliner, øvelser - konkurranseformer 
3. Endringsforslag fra Skistyret med ønske om å overføre fullmakter fra Skitinget til 

Skistyret  
4. ”Opprydding” i noen bestemmelser 
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1. Obligatoriske endringer (NIFs lov og lovnorm for særforbund) 
• § 5. Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett 

• Kort henvisning til NIFs lov § 2-5 
• Sløyfet lovtekst identisk med NIFs lov 

• § 6. Kjønnsfordeling 
• Tekst som NIFs lov § 2-4 
• Beholdt lovtekst identisk med NIFs lov 

•  § 7. Inhabilitet 
• Kort henvisning til NIFs lov § 2-7 
• Sløyfet lovtekst identisk med NIFs lov 

• § 10. Regnskap, revisjon, kontrollkomite mm. 
• Korte henvisninger til NIFs lov § 2-17, § 2-18, § 2-19, § 2-20 
• NIFs lov er vesentlig utvidet 

• § 11. Startberettigelse, godkjenning av løpere og deltakelse i renn mv. 
• Tekst som NIFs lov § 14-3 
• Beholdt lovtekst identisk med NIFs lov 
• Innfører begrepet ”konkurrerende virksomhet” som grunn for nektelse av start 

• § 12. Straffebestemmelser, dopingregler, diskvalifikasjonsregler, selvdømme 
• Kort henvisning til NIFs lov kap. 11 og 12 
• Sløyfet lovtekst identisk med NIFs lov 

• § 16. Tidspunkt, innkalling, forslag og reisefordeling (Skitinget) 
• Tekst som NIFs lovnorm 
• Beholdt lovtekst identisk med NIFs lov 

• § 18. Skitingets oppgaver 
• Nytt 1. ledd. Tekst som NIFs lovnorm  
• Ingen endring i praksis for Skitinget (dirigenter) 

• § 19. Vedtaksførhet og stemmegivning på  Skitinget  
• Pkt. 2. Tekst som NIFs lovnorm 
• Ingen endring i praksis for Skitinget (prosedyre ved valg) 

• § 20. Ekstraordinært Skiting 
• Tekst som NIFs lovnorm 
• Ingen realitetsendring  

• § 21. Skistyrets myndighet 
• Tekst som NIFs lovnorm  
• En presisering av Skistyret myndighet, ingen realitetsendring 

• § 23. Skistyre- og arbeidsutvalgsmøter 
• Tekst som NIFs lovnorm 
• Strengere krav til å kreve styremøter - fra 3 til et flertall av styremedlemmene 8 (7) 

• § 34. Kontrollutvalget 
• Tekst som NIFs lov § 2-18 
• Regler om kontrollkomite er flyttet fra NIFs regnskaps og revisjonsbestemmelser 

til NIFs lov 
• § 45. Lovendring 

• Tekst som NIFs lovnorm 
• § 45. Oppløsning av NSF 

• Tekst som NIFs lovnorm 
 
2. Definisjoner:  
Grener – disipliner 
• § 18. Skitingets oppgaver 
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• Pkt. 10 b, 2. ledd. ”……. skigrener/disipliner …… ”  
• Synonyme begreper som ofte tillegges ulik mening, f.eks. ”alpine disipliner” ment 

som ”alpine konkurranseformer” 
• Loven bør ha ett begrep: gren 
• NIFs lov bruker bare begrepet (idretts)gren (NIFs lov § 6-3)  

• Får konsekvenser for begrepsbruken i  
• § 24, pkt. 2 
• § 30 
• § 32, 2. ledd, 3. punkt 
• § 33 pkt. 3 

Konkurranseformer – øvelser 
• § 18. Skitingets oppgaver 

• Gammelt pkt. Pkt. 10 b, 3. ledd. ”……. øvelser og konkurranseformer …… ”  
• (Foreslått overført til § 24 (Skistyrets oppgaver) pkt. 11, se eget punkt senere) 
• Øvelse og konkurranseform oppfattes som synonyme begreper med samme 

meningsinnhold 
• Loven bør ha ett begrep: konkurranseform 

• Får ikke konsekvenser for begrepsbruken i andre paragrafer 
 
3. Skistyrets forslag til endringer i loven 
Organisasjon - team 
• § 2. Organisasjon 

• Siste ledd: ” Denne lov gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert 
under NSF, herunder team” 

• Skistyret ønsker å eliminere enhver diskusjon om team er underlagt NSFs lov (og 
reglement) 

 
Skitingets sammensetning 
• § 17. Representasjons- og stemmerett på Skitinget  

• Øke Skitingets størrelse fra ca. 90 til ca. 110 representanter 
• Tydeligere klubbrepresentasjon 
• Større differensiering mellom antall representanter fra små og store skikretser 
• Skiforeningen tilsvarende representasjon som kretsene 
• Tabell med oversikt over antall representanter 
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Sammensetning av Skitinget (2008) 

Krets

KRETSER Idretts- Medlemmer Leder Repr. Over Mest Overgangs Sum

lag (aktivitetstall) skikrets fra 4000 aktivitet regel repr.

krets medl. *)

Sør-Trøndelag Skikrets 90 20.786 1 1 2 1 5

Buskerud Skikrets 85 11.804 1 1 2 1 5

Nord-Trøndelag Skikrets 77 11.647 1 1 2 1 5

Akershus Skikrets 72 10.992 1 1 2 1 5

Oppland Skikrets 97 10.869 1 1 2 1 5

Hedmark Skikrets 81 10.639 1 1 2 1 5

Møre og Romsdal Skikrets 75 10.162 1 1 2 1 5

Nordland Skikrets 85 9.674 1 1 2 1 5

Telemark og Vestfold Skikrets 92 9.377 1 1 2 1 5

Agder og Rogaland Skikrets 86 9.113 1 1 2 1 5

Troms Skikrets 69 8.361 1 1 2 1 5

Sogn og Fjordane Skikrins 51 7.826 1 1 2 1 5

Oslo Skikrets 45 7.122 1 1 2 4

Hordaland Skikrets 61 6.044 1 1 2 4

Finnmark Skikrets 40 4.779 1 1 2 4

Østfold Skikrets 24 2.554 1 1 2

Skiforeningen 10.016 3

Skistyret 14

Sum 1.130 161.765
Skitinget 16 16 30 10 2 91

Tingrepresentanter 2008

Representanter fra idrettslagene

pr. 01.01.2008 (31.12.2007) iht. NSFs lov § 17

 
 
Sammensetning av Skitinget (2010) - Uendret medlemstall (160.000 som i 2008) 

KRETSER Idretts- Medlemmer Leder Repr. Inntil Over Over Over Sum

lag (aktivitetstall) skikrets fra 3.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 repr.

krets medl. medl. medl. medl.

Sør-Trøndelag Skikrets 90 20.786 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Buskerud Skikrets 85 11.804 1 1 1 1 1 1 6

Nord-Trøndelag Skikrets 77 11.647 1 1 1 1 1 1 6

Akershus Skikrets 72 10.992 1 1 1 1 1 1 6

Oppland Skikrets 97 10.869 1 1 1 1 1 1 6

Hedmark Skikrets 81 10.639 1 1 1 1 1 1 6

Møre og Romsdal Skikrets 75 10.162 1 1 1 1 1 1 6

Nordland Skikrets 85 9.674 1 1 1 1 1 1 6

Telemark og Vestfold Skikrets 92 9.377 1 1 1 1 1 1 6

Agder og Rogaland Skikrets 86 9.113 1 1 1 1 1 1 6

Troms Skikrets 69 8.361 1 1 1 1 1 5

Sogn og Fjordane Skikrins 51 7.826 1 1 1 1 1 5

Oslo Skikrets 45 7.122 1 1 1 1 1 5

Hordaland Skikrets 61 6.044 1 1 1 1 1 5

Finnmark Skikrets 40 4.779 1 1 1 1 4

Østfold Skikrets 24 2.554 1 1 1 3

Skiforeningen 10.016 1 1 1 1 1 1 6

Skistyret 14

Sum 1.130 161.765
Skitinget 17 17 17 16 15 11 1 1 109

Kretsene Idrettslagene i kretsene

Tingrepresentanter 2010

tall pr. 01.01.2008 (31.12.2007) forslag ny regel
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Sammensetning av Skitinget (2010) -  Økt medlemstall (180.000 – fordelt  % vis likt) 

KRETSER Idretts- Medlemmer Leder Repr. Inntil Over Over Over Sum

lag (aktivitetstall) skikrets fra 3.000 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 repr.

krets medl. medl. medl. medl.

Sør-Trøndelag Skikrets 90 23.100 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Buskerud Skikrets 85 13.100 1 1 1 1 1 1 1 7

Nord-Trøndelag Skikrets 77 13.000 1 1 1 1 1 1 1 7

Akershus Skikrets 72 12.200 1 1 1 1 1 1 1 7

Oppland Skikrets 97 12.100 1 1 1 1 1 1 1 7

Hedmark Skikrets 81 11.800 1 1 1 1 1 1 6

Møre og Romsdal Skikrets 75 11.300 1 1 1 1 1 1 6

Nordland Skikrets 85 10.800 1 1 1 1 1 1 6

Telemark og Vestfold Skikrets 92 10.400 1 1 1 1 1 1 6

Agder og Rogaland Skikrets 86 10.100 1 1 1 1 1 1 6

Troms Skikrets 69 9.300 1 1 1 1 1 1 6

Sogn og Fjordane Skikrins 51 8.700 1 1 1 1 1 5

Oslo Skikrets 45 7.900 1 1 1 1 1 5

Hordaland Skikrets 61 6.700 1 1 1 1 1 5

Finnmark Skikrets 40 5.300 1 1 1 1 4

Østfold Skikrets 24 2.800 1 1 1 3

Skiforeningen 11.100 1 1 1 1 1 1 6

Skistyret 14

Sum 1.130 179.700
Skitinget 2010 180.000 17 17 17 16 15 12 114

Skitinget 2008 161.765

Kretsene

Tingrepresentanter 2010

Idrettslagene i kretsene

tall pr. 01.01.2008 (31.12.2007) forslag ny regel

 
 
Alders- og klasseinndelinger 
• § 18. Skitingets oppgaver 

• Pkt. 10 b, 1. ledd . ”Endringer i alders- og klasseinndelinger”  
• Foreslås strøket som oppgave for Skitinget  

• § 14. Skistyrets oppgaver 
• Pkt. 10. ”Endringer i alders- og klasseinndelinger”  
• Foreslås inntatt som oppgave for Skistyret  
• I samsvar med praksis ved reglementsendringer  

 
Innføring/opphevelse av konkurranseformer i NM 
• § 18. Skitingets oppgaver 

• Pkt. 10 b, 3. ledd. ”Innføring eller opphevelse av NM øvelser og 
konkurranseformer senior og junior”  

• Foreslås strøket som oppgave for Skitinget  
• § 14. Skistyrets oppgaver 

• Pkt. 11. ”Bestemme tid, sted og konkurranseformer for NM ………….”  
• Foreslås inntatt som oppgave for Skistyret  
• I samsvar med praksis ved endringer av konkurranseformer i FIS reglementet  
• Prøveordninger som senere ikke har blitt fremmet for Skitinget, sist 

superkombinasjon i alpint (vedtak i Skistyret i desember 2007)  
 
4. Opprydding i lovteksten 
• § 16. Tidspunkt, innkalling, forslag og reisefordeling (Skitinget) 

• Rettet 3. ledd slik at grenkomiteene får forslagsrett 
• Grenkomiteene har etter 2005 ikke vært tingvalgt, men oppnevnt av Skistyret etter 

innstilling fra fagmøtene  
• Det har aldri vært meningen å frata grenkomiteene forslagsretten, slik de hadde 

som tingvalgte komitee  
• § 18. Skitingets oppgaver 
• Pkt. 10 b, 2. ledd. ”……. speedskiing ”  
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• Speedskiing er tidligere strøket fra loven som utvalg i NSF  
• En uteglemmelse at speedskiing ble stående som gren i loven  
 
Skistyrets forslag til vedtak: 
 
• Lovendringene vedtas 
• Lovutvalget 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. 
 
Ingen forslag til endring fremkommet fra delegatene. 
 
 
Vedtak: Skistyets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
SAK 15 VALG                                                                                                     
 
Valgkomiteens innstilling ble presentert av valgkomiteens leder, Gunn Berit Lunde Aarvik 
 
A: Skistyret           
Sverre K. Seeberg president     IL Heming, Oslo 
Erik Røste                         visepresident   (ny) Vind IL, Oppland 
Roy Saugestad                  styremedlem     Beitstad IL, Nord-Trøndelag 
Kari Uglem                       styremedlem     Strindheim IL, Sør-Trøndelag 
Gunnhild Dugstad             styremedlem   (ny) Ørnar IL , Hordaland 
Toril Skaflestad                styremedlem   (ny) Bardu IL, Troms 
Torbjørn Vik                     styremedlem   (ny) Sp.kl. Freidig, Sør-Trøndelag 
Ingvild Bretten Berg styremedlem   (ny) Ansattes representant (valgt) 
Elling Breivik                    styremedlem leiar AK (ny) Lommedalens IL, Akershus 
Sigbjørn Slåtten                styremedlem leiar FK (ny) Voss Freestyleklubb, Hordaland 
Steinar Johannessen          styremedlem leiar HK   Hokksund IL, Buskerud 
Paul Einar Borgen            styremedlem leiar KK (ny) Øvrevoll Hosle IL, Akershus 
Hermod Bjørkestøl            styremedlem leiar LK   Skiforeningen 
Birger Goberg                   styremedlem leiar TL   Geilo IL, Buskerud 
 
Nestleder og medlemmer av grenkomiteene oppnevnes av Skistyret etter innstilling fra 
grenenes fagmøter. 
 
Steinar Johannessen, Skistyret:  
Kritikk til valgkomiteen vedr. ”gubbevelde” i Skistyret, et tankekors at det ikke er kommet 
opp en kvinnelig kandidat til visepresidentvervet. 
 
B: Lovutvalget           
Per Magne Kristiansen        leiar     Hordaland   
Pernille Pettersen Smith      nestleiar     Oslo   
Pål Teigen                           medlem     Buskerud   
Hanne Toftdal                      medlem   (ny) Oslo   
Petter Grønås                     varamedlem   (ny) Nordland   
            
C: Kontrollutvalget           
Odd Arvid Sulland             leiar     Oppland   
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Ingun Raastad                          nestleiar   (ny) Akershus   
Ole Andreas Hustad          medlem     Nord-Trøndelag   
Per Øyvind Tveiten           varamedlem     Hordaland   
Steinar Børre Pettersen      varamedlem   (ny) Finnmark   
            
D: Domsutvalget           
Steinulf Tungesvik              leiar     Hordaland   
Torill Breivik Skikstein      nestleiar     Buskerud   
Ingolf Mork                        medlem     Møre og Romsdal   
Karianne F. Jensen               varamedlem   (ny)     
Arne Kjell Arnsen              varamedlem     Nordland   
            
E: Appellutvalget           
Anne Cathrine Frøstrup     leiar     Buskerud   
Kjell Olaussen                    nestleiar     Østfold   
Gunn Berit Lunde Aarvik  medlem   (ny) Hordaland   
Reidun Synnøve Bartnes   medlem     Nord-Trøndelag   
Anders Felde                           medlem   (ny) Sogn og Fjordane   
Mona Rivelsrud                 varamedlem     Møre og Romsdal   
Svein Markussen               varamedlem   (ny) Buskerud   
            
F:  Valgkomite (forslag fra Skistyret) 
Odd Arvid Sulland, leder  (ny) Oppland                              
Ingun Raastad , nestleder  (ny) Akershus   
Ledere i grenenes valgkomiteer  
(innstilt av grenenes fagmøter) 
 

G:      Representanter til Norges Idrettsforbunds Ting       

           . Skistyret ber om fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettstinget.    
 
Til orientering oppnevner Skistyret Ankeutvalg iht. Fellesreglementet pkt. 225.1        
Per Magne Kristiansen         leiar     Hordaland   
Vegard Ulvang                     medlem         
Anita Eriksen Beitedokken  medlem     Telemark   
Frode Sæter                          medlem     Oslo   
Astrid Lødemel                    medlem     Hordaland   
 
 
Vedtak: Alle valg ble gjort enstemmig iht. innstilling 
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AVSLUTNING:  
 
Reidar Storvik leder NSK: 
Tusen takk for at dere kom til Bodø og velkommen tilbake. 
 
Dirigentene takket for seg 
 
Skipresident Sverre K. Seeberg: 
 
Kjære tingforsamling. 
 
Takk for tilliten. Jeg er stolt av å lede NSF som forvalter Norges nasjonalidrett. Jeg håper at 
vi i kommende periode fortsatt vil utvikle det gode samarbeidsklima krets/sentralt som vi er 
avhengig av. 
 
Presidenten takket og delte ut blomster til 
 

• de styremedlemmene som trer ut av Skistyret: Ingun Raastad, Anders felde, Helen 
Ingebretsen, Astrid Lødemel, Anne Katrine Rambøl, Hans Stub, og Ruth Schmid 

• dirigentene for god gjennomført møteledelse 
• verskapet, Nordland Skikrets, ved leder Reidar Storvik og administrasjonssjef Jens 

Erik Nilsen 
• administrasjonen: Kristin Felde, Truls Jahnsen, Bente Langørgen, Rune Wilhelmsen, 

Brit Baldishol, Turid Halvorsen 
 
Presidenten ønsket nye styremedlemmer velkommen til Skistyret.  
 
Tinget hevet! 
 
 
 
 
 
Berit M. Dalvik (s)      Børre Krudtå (s) 
 
 
 
 
Johan Baumann (s)      Ole Petter Rundhaug (s) 
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Kontrollutvalgets rapport      VEDLEGG 
 
1. Kontrollutvalgets sammensetning 
 
Kontrollutvalget ble valgt på Skitinget i Steinkjer i juni 2005 og består av: 
 
Leder:  Inger Norbye,  
Nestleder: Torbjørn Vik,  
Medlem: Ole A. Hustad, 
Varamedlem: Arvid Sulland,  
Varamedlem: Per O. Tveiten, 
 
Kontrollutvalgets leder har før Vårmøtet 2007 bedt seg fritatt fra sitt lederverv på grunn av sykdom. 
Etter at leder har konferert med  Lovutvalget om prosedyre har Kontrollutvalget derfor i møte 29.05.07 
konstituert seg pånytt, med Torbjørn Vik som leder frem til neste valg. 
 
2. Aktivitet i perioden 
 
Kontrollutvalget har i tingperioden avholdt 15 møter. Representanter for administrasjonen har deltatt i 
alle. Generalsekretæren har deltatt i seks møter. Revisor har deltatt i tre møter. Presidenten har deltatt 
i fire møter. 
  
Kontrollutvalget har regelmessig mottatt sakspapirer og referater fra alle møtene i Skistyret, og er blitt 
holdt fyldestgjørende orientert om utviklingen i NSF samt i de enkelte grener fra administrasjonen.  
 
3. Forholdet til revisor 
 
Kontrollutvalget har hatt tilgang til revisors rapporter.  
Utvalget er gjennom fellesmøter blitt holdt godt orientert om revisors arbeid og vurderinger, og har full 
tillit til revisors arbeid og anbefalinger. Revisor gir overfor utvalget utttrykk for at hans kommunikasjon 
med administrasjonen har vært god gjennom hele perioden. 
 
4. Regnskaper. 
 
Kontrollutvalget har gått gjennom regnskapene for hvert år, sist for 2007. Regnskaper og rapporter 
bærer preg av fullstendighet og oversiktlighet, og oversikten over økonomien synes nå alt overveiende 
å være på et fullt tilfredsstillende nivå. Dette inntrykket støttes også av revisor. 
 
Utvalget har følgende bemerkninger til regnskapene: 
 

a. Utvalget merker seg at NSF’s balanse og likviditet er svært solid, og at det alt overveiende av 
de høye utestående kundefordringer pr årsskiftene er innbetalt kort tid etter årsskiftet hvert år. 

b. Det er i perioden satt av betydelige beløp til fond for rekruttering og ungdomsaktiviteter 
c. Forsikringsfondet har vært trukket på tre ganger, i forbindelse med produksjon og tilkjøring av 

snø i forbindelse med WC-arrangementet på Beitostølen i 2005 og i forbindelse med flyttingen 
av WC-arrangementene fra Granåsen til Lillehammer i 2005 0og 2006. Fondet er senere fylt 
opp med samme beløp, og er på 10 mkr. 

d. 15 mkr er avsatt til snøproduksjon i perioden. Intensjonen med disse midlene er at de skal 
benyttes innen relativt kort tid. På grunn av manglende utbetalinger fra offentlige tippemidler 
har dette ikke vært mulig, og det gjenstår derfor ca 13 mkr av avsetningen. 

e. Grenenes administrasjon og forbruk synes til tider å ha vært under noe varierende kontroll. 
Dette ser dog ut til å ha bedret seg utover i perioden, og pr mai 2008 er grenenes forbruk på 
linje med budsjettert nivå for inneværende år. 

f. Regnskapene virker å være ført med forsiktighet hva gjelder anslag over fremtidige inntekter 
og kostnader. Utvalget vil bemerke at dette er et godt prinsipp, men at det ikke bør føre til at 
fremtidige inntekter hvor nivå, men ikke eksakt beløp, er kjent, blir satt i 0.  
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5. Budsjett for kommende perioder. 
 
Budsjettet for 2007 var det første med delvis opphør av automatinntekter. Det hadde en 
kostnadsramme på 135 mkr, og ble gjort opp med et underskudd på 10 mkr før korrigering for 
grenenes over/underforbruk fra 2006. 
Utvalget konstaterer at resultatet for 2007 ble på minus 3,2 mkr. Etter korrigeringer blir resultatet ca 
minus 12 mkr sammenlignbart med budsjettet. Dette anses som et akseptabelt nivå. 
 
Utvalget mener at budsjettet både for 2007 og 2008 er innenfor forsvarlige rammer gitt NSF’s 
finansielle situasjon og hensynet til en nødvendig overgangsperiode fra bortfallet av 
automatinntektene inntil man igjen kan drive i balanse.  
 
Kontrollkomiteen vil påpeke at det er viktig for NSF å opprettholde en betydelig kapitalreserve.  

 
6. Arrangement. 
 
Kontrollutvalget har i flere årsrapporter omtalt forholdet til Granåsen Arrangement AS. I rapporten for 
2007 uttalte utvalget: ”Utvalget konstaterer at NSF fortsatt har et betydelig beløp utestående, og heller 
ikke har formalisert noen innflytelse over virksomheten i selskapet. NSF innehar dermed pr i dag en 
rolle som finansiell kreditor i Granåsen Arrangement. Utvalget har brakt i erfaring at NSF er eneste 
eksterne kreditor. Dersom denne situasjonen kan tenkes å ha sin bakgrunn i at debitor har forfordelt 
NSF til gunst for andre kreditorer bør NSF for å ivareta sine interesser ta skritt for om mulig å få disse 
transaksjonene omstøtt.  
Dersom NSF ønsker å innta en annen rolle enn finansiell kreditor i Granåsen Arrangement AS må 
denne konkretiseres og etableres gjennom avtale.” 
 
Utvalget konstaterer at NSF pr denne rapportens dato eier 40 % av selskapet, etter å ha konvertert 
gjelden til aksjekapital. Aksjene er bokført med en verdi på 799 tkr. De øvrige eierne er Sør-Trøndelag 
Skikrets med 40 % og Trondheim Kommune med 20 %. Det er etter NSF’s regnskapsavleggelse for 
2007 kommet frem at WC-arrangementet i Granåsen 2007 gikk med et betydelig underskudd, mot 
prognostisert et tilsvarende overskudd. Det er ikke fremlagt noe endelig regnskap for arrangementet 
som fant sted i desember 2007. Utvalget konstaterer at selskapet har hatt manglende økonomistyring, 
det er åpenbart insolvent og den reelle verdien av aksjene må dermed anses å være null.  
 
Utvalget vil påpeke at NSF’s ansvar i forhold til selskapet ikke strekker seg ut over aksjeinnehavet, og 
at en eventuell løsning som gir delvis dekning til noen eller alle kreditorer bare kan finnes i samarbeid 
med de øvrige eierne og de største kreditorene. 
Utvalget anbefaler også at et videre engasjement fra NSF’s side i et eventuelt nytt arrangørselskap 
enten må innebære kontroll over virksomheten eller være begrenset til rollen som 
arrangementstildeler og kreditor. 
  
7. Gevinstautomatene 
 
Kontrollutvalget har fått redegjort og gått gjennom bruken av automatinntektene. En betydelig del av 
de akkumulerte inntektene har i de senere år blitt avsatt i fond for fremtidig rekruttering og 
ungdomsutvikling. Utvalget konstaterer at inntektene er benyttet på en måte som er godt innenfor 
konsesjonsvilkårene og også konservativt ført i forhold til den offentlige debatt som har vært omkring 
dette spørsmålet.  
 
Ovenstående vurdering ble i 2007 bekreftet gjennom brev fra Lotteritilsynet med 
inspeksjonsmerknader fra tilsynets gjennomgang av disponeringen. Utvalget tar tilsynets brev til 
orientering og uttrykker tilfredshet med konklusjonene. 
 
8. Styrings- og kontrollsystemer 
 
Kontrollutvalget har tatt opp spørsmålet om styringsmodellen og det organisatoriske og 
fullmaktsmessige forholdet mellom Skistyret, Administrasjonen og Grenkomiteene. Presidenten 
redegjorde for dette i utvalgets møte 10. oktober 2006, og det har også vært drøftet i senere møter.  
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Norges Skiforbund er som ideell organisasjon organisert på en måte som gir spesielle utfordringer i 
forhold til økonomisk og administrativ styring av virksomheten, og utvalget har funnet det ønskelig å få 
konkretisert strukturer og ansvarsforhold i lys av det betydelige økonomiske omfang virksomheten har 
og de utfordringer man vil stå overfor etter bortfallet av automatinntektene. 
 
Skistyret fastsetter budsjett med rammer for hver grenkomité og for administrasjonskostnader. 

 
Generalsekretæren er ansvarlig overfor Skistyret for at budsjettet følges opp og at det ikke inngås 
kontrakter som binder opp NSF med beløp som vil medføre at de enkelte rammene overskrides. 
Særskilt er inngåelse av ansettelsesavtaler i henhold til NSF’s lov Generalsekretærens ansvar. 
Grenkomiteene er representerte i Skistyret gjennom sine ledere og øver innflytelse på budsjett og 
rammefordeling gjennom dette. Når budsjettet og rammene er vedtatt er grenkomiteene bundet av 
disse inntil det eventuelt fastsettes nye rammer i Skistyret. 
 
Kontrollutvalget noterer at det ikke hersker noen dissens mellom utvalget, skipresidenten og 
administrasjonen omkring ansvarsforholdene, og at Skistyrets ansvar for budsjettrammene er entydig.  
 
Utvalget vil påpeke at unnlatelse av å følge stringente regler for økonomisk styring og kontroll med 
stor sannsynlighet vil føre til at man mister oversikt og styring gjennom en gradvis disintegrering av 
ansvarsforholdene, noe som med trangere økonomiske rammer kan lede til en svært vanskelig 
situasjon. 
 
9. Anbefaling 
 
Kontrollutvalget i Norges Skiforbund anbefaler at de fremlagte regnskaper for tingperioden 
godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


