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Åpning
Skipresident Sverre K. Seeberg åpnet Skitinget 2010 på Voss.
Skitinget er også tidligere blitt arrangert på Voss, sist i 1980. I 1924 ble Skitinget
arrangert i forbindelse med NM på ski. Toget ble da sittende fast på Hardangervidda og
konkurransen måtte utsettes en dag. Allikevel klarte man dagen etter å gjennomføre både
NM, Skiting og skifest!
Skitinget er en viktig møteplass. Her skal vi bestemme hvilket ski-Norge vi vil ha. Like
viktig som selve tinget er fagmøtene for grenene. I avisene leser vi at det er store sprik i
skifamilien, dette er imidlertid ikke min oppfatning.
Seeberg hilser fra Idrettspresident Tove Paule som dessverre ikke har anledning til å delta
på årets Skiting.
Siden siste Skiting, har mange skivenner gått bort. Følgende ble minnet med ett minutts
stillhet:
Knut Bjørn Baklid, Olaf Dufseth, Eldar Hagen, Wanda Fearnley DitlevSimonsen, Torbjørn Yggeseth, Olaf Stenestø, Magne Jonassen, Atle Rønning
Arnesen, Knut Solhaug, Per Arne Gjerde, Hans Kleppen, Johan Kjenndalen, Olai
Lie, Harald Saga, Anders Fossli, Asle Sjåstad, Pål Schjetne, Jakob Kjessem, Inge
Rusten
Følgende telegram ble sendt til Slottet:

Norges Skiforbund, samlet til Skiting på Voss, 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.
Sverre K. Seeberg /skipresident

Ordfører i Voss kommune, Gunn Berit Lunde Aarvik, holdt hilsningstale:
Hun ønsket alle velkommen til Voss. Bygda er et regionalt senter i vekst og har i dag 14000
innbyggere. Voss er den største jordbruksbygda i Hordaland og jordbruk er sammen med
reiseliv de største næringene i kommunen. Det foreligger store planer for fortsatt utbygging av
turistanlegg og hoteller. Voss er kjent for å være OL og VM- medaljekommunen framfor noen.
Siste opptelling viser 19 OL og 68 VM-medaljer! Voss er også en stor arrangørbygd: Skiting,
Vosscup, Landskappleik, Ekstremsportveka, NM-ski 2012 (nordisk) og VM 2013 (freestyle).

Leder i Hordaland Idrettskrets, Halvard Jensen, ønsket Skitinget
velkommen til Hordaland:
I fylket er det over 800 idrettslag. Idrettskretsens hovedoppgave er å arbeide for idrettens
rammebetingelser.

Leder i Hordaland Skikrets Lars Tennebekk la i sin hilsen til Skitinget vekt på viktigheten
Av utdanning innen idretten. Samarbeid er også et stikkord i et fylke med så mange
store og små arrangement.
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SAK 1

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

a) Fungerende Generalsekretær Truls Jahnsen foretok navneopprop:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Etternavn
Bollestad
Halvorsen
Moe
Raustein
Tangeraas
Tor Andreas
Bryn
Gjesvold
Gullhaugen
Hennum
Madsen
Nymo
Bergerud
Greek
Jahr
Markussen
Strøm
Sundling
Øyen
Andersen
Mikkelsen
Mikkelsen
Skaret
Afseth
Fredheim
Gropen
Grønvold
Harviken
Lunna
Flemmen
Knudsen
Rolland
Tennebekk
Trellevik
Dahle
Enstad
Hindhammer
Løkkeborg
Solli
Loraas
Kaspersen
Paus
Pedersen
Storvik
Øverland
Asp
Bjørnstad
Fines
Jørgensen
Kristiansen

Fornavn
Thor Inge
Ole Kristian
Inger Kristin Watne
Karl
Aslaug
Michalsen
Rolf
Turid
Elisabeth
Rolf
Øivind
Jorunn
Egil
Anniken
Mette
Svein
Alfred
Vibeke
Biørn
Per Oskar
Bergljot
Bjørn Roald
Hilde
Ingrid L.
Bjørn
Amund
Brede
Marianne
Ingrid
Andrine
Halfdan
Odd
Lars
Erik
Aud Toril Nordtug
Anne Cathrine
Kari Johanne
Per
Ronny
Snorre
Doris Stien
Arnfinn
Eva Lund
Reidar
Jo Inge
Benthe
Even
Trine Berg
Siv
Olav Snorre

Representerer
Agder og Rogaland
Agder og Rogaland
Agder og Rogaland
Agder og Rogaland
Agder og Rogaland
Agder og Rogaland
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Akershus
Buskerud
Buskerud
Buskerud
Buskerud
Buskerud
Buskerud
Buskerud
Finnmark
Finnmark
Finnmark
Finnmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hedmark
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Hordaland
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nordland
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Medlem av
Sandnes IL
Plogen Skikklubb
Vegårshei IL
Jæren Alpinklubb
Sauda Idrettslag, alpint
Sauda IL Hopp
Hagahogget Låmlag
Øvrevoll Hosle IL
Gjelleråsen IF
Øvrevoll Hosle IL
Skimt
Asker Skiklubb
Svene IL
Drammen Slalåmklubb
Vikersund IF
Konnerud IL
Røykenhopp
Kongsberg IF
Røykenhopp
IL Forsøk
Vadsø IL
IL Frea
Bul ski og skiskyting
Furnes Skiløperforening
Os IL
Brumunddal Alpin
Vang Skiløperforening
Hernes IL
Furnes Skiløperforening
Tertnes alpin
Fana IL
Ulvik IL
Loddefjord IL
Voss Freestyleklubb
Isfjorden IL
Lesjaskog IL
Skåla IL
Emblem IL
Grøa IL
Valnesfjord IL
Bossmo & Yttern IL
Sortland & Omegn Skiklubb
Siso IL
IL Splint
Ankenes Alpinklubb
Steinkjer Skiklubb
Steinkjer Skiklubb
Mosvik IL
Inderøy IL
IL Stjørdals-Blink
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Lægran
Lyngstad
Berntsen
Dahlen
Jensen
Lauvhaug
Olstad
Udnæs
Bakke
Baardseth
Madsen
Sannes
Steenmark
Bergerud
Meisingseth
Sørland
Nygård
Foss
Fænn
Kullsveen
Schøyen
Ekrem
Evjen
Olsen
Darell
Kjølle
Næss
Withbro
Estenstad
Beitdokken
Knotten
Krog
Mortensen
Mustvedt
Karlsen
Krudtå
Ofstad
Pettersen
Øgård
Johansen
Steffensen
Syversen
Seeberg
Røste
Dugstad
Saugestad
Uglem
Vik
Skaflestad
Berg
Breivik
Slåtten
Johannessen
Borgen
Bjørkestøl
Goberg

Arild
Sandra
Thore
Kjetil
Gro
Arne
Olav
Marit Roland
Gudbrand
Nina
Ragnar
Mette
Carsten
Per
Bente
Ole Kristian
Hallvard
Mona
Inge
Audar
Lilly
Thomas
Ola
Roald
Siri
Kari Hovin
Carl-Tore
Arve E
Oddny
Anita E.
Gjermund
Karel
Johnny
Heidi
Sveinung
Børre
Sylvi
Jan-Eivind
Lisbeth
Cathrine Renée
Kåre
Ole Johnny
Sverre
Erik
Gunhild
Roy
Kari
Torbjørn
Toril
Ingvild
Elling
Sigbjørn
Steinar
Paul Einar
Hermod
Birger

Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oppland
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Skiforeningen
Skiforeningen
Skiforeningen
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Telemark og
Telemark og
Telemark og
Telemark og
Telemark og
Troms
Troms
Troms
Troms
Troms
Østfold
Østfold
Østfold
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet
Skiforbundet

Beitstad IL
Namdalseid IL
Vågå IL
Søre Ål IL
Svea Skilag
Skrautvål IL
Vestringen IL
Søre Ål IL
Lillomarka Skiklubb
IL Heming
IL Heming
Kollenhopp
Ingierkollen Rustad
Skiforeningen
Skiforeningen
Skiforeningen
Førde IL
Sogndal IL
Markane IL
Eid
Sogndal IL
Byaasen Skiklub
Sp.kl. Freidig
Byasen IL
Ranheim Skiklubb
Byaasen Skiklub
Sp.kl. Freidig
Rennebu IL
Trønderhopp
Stridsklev IL
Svarstad IL - Ski
Høydalsmo IL - Ski
Svarstad IL
Gjerpen IF - Ski
Medkila Skilag
Bardufoss og Omegn IF
Bardu IL
Tromsø skiklubb
Bardu Alpinklubb
Sarpsborg IL
Trøgstad skiklubb
Skiptvedt IL
IL Heming
Vind IL
IL Ørnar
Beitstad IL
Strindheim IL
Freidig
Bardu IL
Ansatt US
Lommedalen
Voss il
Hokksund IL
Hosle IL
Bærums Verk IF
Geilo IL

b) Antall stemmeberettigede: 104
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SAK 2

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN

Det var ingen merknader til innkallingen og forretningsorden.
Følgende feil rettes i sakslisten:
Side 2: Overskrift Skitinget 2008 skal være Skitinget 2010.
Side 5: Skistyrets forslag til vedtak. Skal være ”Årsregnskapene for 2008 og 2009
godkjennes” ikke 2005, 2006 og 2007 som skrevet.
Side 21: Sak 15 Valg skal være sak 14 Valg.
Vedtak:

Innkalling og sakslisten enstemmig godkjent med de
framkomne merknader

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
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SAK 3

VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, REDAKSJONSKOMITÉ,
REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE
TINGPROTOKOLLEN, TELLEKORPS

Skistyrets forslag:
2 dirigenter
2 sekretærer
3 medlemmer av
redaksjonskomiteen
2 representanter til å
underskriveTingprotokollen
5 personer til tellekorps

Vedtak:

SAK 4

Johan Baumann og Gunn Berit Lunde Aarvik
Erik Andresen og Jens Erik Nilsen
Torhild Skaflestad, Bente Asp, Helen Ingebretsen (sekretær)
Tor Inge Bollestad og Brede Grønvold
Tor Gjelsvik, Bjørn Bruvoll, Toril Vik, Barbro Killingstad og
Jan Olav Andersen

Alle enstemmig valgt

NORGES SKIFORBUNDS BERETNING

Beretningen for 2008/2009 og 2009/2010 foreligger i egne vedlegg (vedlegg 2 og 3).
Skistyrets forslag til vedtak:
•

Beretningene for 2008/2009 og 2009/2010 godkjennes

Spørsmål fra Arve E Withbro:
Hva gjør NSF i forhold til å øve press på (og kanskje få økonomisk uttelling
fra) regjering og storting i forhold til det viktige arbeidet som nedlegges
gjennom skiidretten med hensyn til bl.a. folkehelsen?
Sverre Seeberg:
Dette ivaretas av NIF som har dette på dagsorden
Spørsmål fra Inge Fenn:
Hva skjer i forhold til momsfritak?
Truls Jahnsen:
Dette er en rammestyrt ordning som innføres i år. Detaljene er ikke klare.
Vi kommer tilbake når vilkårene er klare.
Spørsmål fra Gro Jensen:
Funksjonshemmede i bl.a. Hovedlandsrennet får ikke medalje siden
klassene har for få deltagere?
7
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Hermod Bjørkestøl:
Det skal være samme regler i alle grener, det må være minst 7 deltagere for
at det skal kåres en mester i jr.NM og senior NM. Hvorvidt man skal dele
ut medaljer i Hovedlandsrennet kan diskuteres.
Spørsmål fra Marit Roland Udnæs:
Regner med at medaljen ettersendes?
Hermod Bjørkestøl:
Skal komme tilbake til saken.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt med de fremkomne merknader

SAK 5

NORGES SKIFORBUNDS REGNSKAPER FOR 2008 og 2009

5.1

Regnskap 2008 og 2009

Årsregnskapene for 2008 og 2009 foreligger i NSFs beretninger (vedlegg 2 og 3).
I forbindelse med årsregnskap for 2008 endret NSF regnskapsprinsipp til å følge
regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner, NSR(F) ”God regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner”. Dette medførte en vesentlig omgjøring av regnskap for 2007 med ny
inngående balanse pr. 1.1.2008. Ca. 35 mill. kroner i tidligere avsetninger ble inntektsført
i 2008 og omgjort til egenkapital med selvpålagte restriksjoner. Kostnader som etter sin
art tidligere ble ført direkte mot avsetningene, blir fra 2008 kostnadsført i
aktivitetsregnskapet med direkte resultateffekt.
Aktivitetsresultat for 2008 på - 31.8 mill. og for 2009 på - 32,3 mill kroner må ses på
bakgrunn av omleggingen av det nye regnskapsprinsippet. Når vi tar hensyn til
budsjettert bruk av egenkapitalen på hhv. 17,5 mill og 15 mill kroner, og kostnader som
tidligere ble ført direkte mot avsetninger (arrangementsforsikring, snøproduksjon, større
anlegg og tidligere personalomstilling), var driftsunderskuddet hhv. - 6,4 mill i 2008 og 7,8 mill i 2009. Skistyret har i tillegg gjort vedtak om omorganisering og nedbemanning,
bl.a. med sikte på å redusere kostnadsbasen i NSF.
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Forklaring av resultatregnskapet for 2009
Kommentarer

Spesifikasjon

Resultat
Budsjettert bruk av EK
Resultat utover budsjettert bruk av EK
Endring av regnskapsprinsipper:
Resutatført bruk av EK ‐ avsetninger i balansen:
Renter
Netto inntekt post 3 midler
Arrangementsforsikring

Snøproduksjonsmidler
Avsetning foretatt av skistyret

31.12.09
‐32.262
15.000
‐17.262

6
659
Helikopter 110', avlyst Kvitfjell 2.560' og
merkostnad flytting av WC til Lillehammer
710'
Utbetalt
Granåsen 3000' og omorganisering 1216'

‐3.380
‐2.517
‐4.216
‐9.448

NSF driftsunderskudd
Spesifikasjon av driftsunderskudd:
Merkostnader pga omorganiseringen
Resultat utover budsjett gren:
Apint
Langrenn
Hopp
Kombinert
Telemark
Freestyle
Integrering

‐9.448
‐7.814

‐5.294
‐560
‐1.481
142
‐503
586
‐1.185
481

‐2.520
‐7.814

Forklaring av resultatregnskapet for 2008
Kommentarer

Spesifikasjon

Resultat
Budsjettert bruk av EK
Resultat utover budsjettert bruk av EK
Endring av regnskapsprinsipper:
Resutatført bruk av EK ‐ avsetninger i balansen:
Renter
Netto inntekt post 3 midler
Arrangementsforsikring
Snøproduksjonsmidler
Avsetning foretatt av skistyret

Konkurs Granåsen og frakting av snø
Utbetalt
Tilskudd krets og diverse
pensjonsutbetalinger etter omstilling
krets.

‐34
1.173
‐1.007
‐4.254

‐3.774
‐7.896

NSF driftsunderskudd
Spesifikasjon av driftsunderskudd:
Omorganiseringen
Resultat utover budsjett gren:

31.12.08
‐31.826
17.500
‐14.326

‐2.300
‐4.130
‐6.430

‐7.896
‐6.430

‐6.430
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Automatinntekter

År
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Automat‐
inntekter
25500
33264
38047
49243
62613
76126
75198
77758
64884
31931
7916
0
542480

Bruk av
automat‐
inntektene
19000
31000
51678
49371
42937
40135
36704
40000
42000
39284
30515
422624

Gren

12376
14553
15084
16120
17244
17900
17688
23661
15079
149705

Markeds‐
inntekter
31000
43130
43500
46200
47250
48295
46201
47380
48942
52508
50550
54230
559186

Det vises til regnskapene og de økonomiske beretningene.

Skistyrets forslag til vedtak:
•

Årsregnskapene for 2008 og 2009 godkjennes

Vedtak:
’

Regnskap for 2008 og 2009 enstemmig vedtatt
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5.1

Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretning

Revisjonsberetninger foreligger i beretningene sammen med regnskapene (vedlegg 2 og
3). Kontrollutvalgets beretning ble lagt frem på Skitinget.
Skistyrets forslag til vedtak:
•

Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretninger tas til etterretning.

Leder av kontrollutvalget, Arvid Sulland, leste rapporten:
Han understreket at utvalget hadde noen kritiske bemerkninger til bl.a. et overforbruk av
egenkapitalen samt sviktende økonomirutiner i forhold til rapportering.
Sverre Seeberg kommentar til kontrollutvalget:
Det er svært viktig, også for Skistyret, at regnskapsrapporter kommer til rett tid.
Problemene skyldes innkjøringsproblemer i forbindelse med overføring til IRK.
Arrangement går i pluss selv om rapporten synes å vise noe annet.
Reidar Storvik:
Berømmer kontrollkomiteens arbeid.

Vedtak:

Revisjonsberetningen og kontrollutvalgets rapport tatt til |
etterretning

SAK 6

TILSETTING AV REVISOR TIL Å REVIDERE FORBUNDETS
REGNSKAPER OG FASTSETTING AV REVISORS HONORAR

Skistyrets forslag til vedtak:
• Skitinget engasjerer Deloitte som NSFs revisor
• Skistyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar
Vedtak:

Enstemmig vedtatt
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SAK 7

STRATEGIPLAN FOR 2008 - 2012

Skiforbundets strategiplan for 2008-2012 ble vedtatt på Skitinget i 2008.
Skistyrets beretninger for 2008-2009 og 2009-2010 er overordnede resultatrapporter
sett i forhold til strategiplanen. En mer detaljert resultatrapport vil bli ettersendt.
Som følge av endrede rammebetingelser politisk og økonomiske er det behov for å
prioritere innenfor strategiplanen. Skistyret vil derfor legge frem en liste med mål og
strategier som vil bli prioritert de kommende to årene.
Skistyrets forslag til vedtak ble fremmet i møtet :
• Skitinget tar statusrapporten pr. mai 2010 til etterretning og slutter seg
til Skistyrets hovedprioritering for resten av planperioden.
Erik Røste innledet på vegne av Skistyret:
Hovedmålene står fast
• 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
Nye rammebetingelser
• Ny økonomisk virkelighet
• Ubegrensede behov og ønsker
• Strategiplanen er fortsatt overordnet skipolitisk styringsdokument
• Planen må følges opp innenfor budsjettrammene
• Fortsatt store muligheter til gode resultater på alle innsatsområder
• Finne kostnadseffektive tiltak og løsninger
Omstilling i gren og administrasjon
• Grenene er ansvarlig for egne inntekter og eget budsjett. Ingen ekstra kasse i
Skistyret
• Fellesadministrasjonen skal ivareta nødvendige kontrollfunksjoner og andre
fellesoppgaver. Finansieres av andel av grenenes markedsinntekter,
arrangementsoverskudd og tilskudd
• Kretsadministrasjonen videreføres med egenandel fra krets
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Breddeidrett
• Verdens beste skinasjon for barn
• Fortsatt høy aktivitet for barn
• Telenor Karusellen
• Distansekort på nett
• Skolen på ski
• Aktiv til VM 2011
• Ny idrettsregistrering 31.12.2010 basert på klubbenes medlemsregistre – krever
innsats fra krets
• Gjennomføring av nytt regime med skilisens
Toppidrett
• Grenansvar
• Markedsarbeid
• Små grener (og små idretter)
• Landslag og ”private” løsninger
• Samarbeid med Olympiatoppen
• Varslet Stortingsmelding om idretten – statens politikk på området toppidrett?
• VM i alle grener i 2011 og i skiflyging i 2012
• Forberedelse til VM i 2013 i alle grener
• Forberedelser til OL i Sotsji i 2014
Skirenn og arrangement
• Stor og attraktiv nasjonal terminliste hvert år
• Fokus på gode arrangører på alle nivåer, i alle grener og for både
funksjonsfriske og funksjonshemmede
• Bærekraftige internasjonale arrangement i Norge
• Gode løsninger innenfor idrettens rettighetsstruktur
• Mest mulig skiidrett på TV – implementering av ny TV-avtale
13

Norges Skiforbund
Protokoll Skitinget
Voss, 12.‐13. juni 2010

•
•

Gjennomføring av VM i nordiske grener Oslo 2011, VM i telemark Rjukan og VM
i skiflyging i Vikersund 2012
Forberedelser til VM i freestyle på Voss 2013

Anlegg
• Mindre sentrale ressurser i NSF enn forutsatt i 2008
• Fortsatt stort etterslep i finansiering av idrettsanlegg med tippemidler
• Lokale resultater avhengig av politisk arbeid i idrettslagene, idrettsrådene,
idrettskretsene og skikretsene og mot kommuner og fylkeskommuner
• Bidratt til gjennomføring av flere store kostnadskrevende anleggsprosjekter.
Videre oppfølging av noen slike.
• Innføring av ny, søknadsbasert kompensasjon for mva. for idrettsanlegg.
Rammestyrt, dvs. avhengig av årlige budsjetter. Begrenset til dagens
støtteberettigede tiltak, dvs. ikke prepareringsutstyr
• Ny kompenasjonsordning for mva. på varer og tjenester
Kompetanseutvikling
• Ny virkelighet – mindre ressurser, men ikke mindre behov. Færre gratis tiltak
• Må vurdere måltallene for utdanningstiltakene
• Skiidretten må være fullt operativ på alle ledd og det krever ulik kompetanse i
ulike ledd og funksjoner
• Dokumentasjon viktigere enn noen gang (VO-midler osv.)
Økonomiske rammevilkår
• Delta i sentrale politiske prosesser knyttet til hovedfinansieringen av norsk idrett
fra tippemidlene
• Det blir krevende å opprettholde nivået til idretten uten endret tippenøkkel eller
bevilgninger over statsbudsjettet
• Videreutvikle markedsstrategiene i grenene og knyttet til arrangement
• Implementering av nye ordninger med mva kompensasjon til idretten
Internasjonalt arbeid
• Fortsatt påvirke de internasjonale rammevilkårene for skiidretten, sportslig og
økonomisk, gjennom FIS
• Fortsatt være primær pådriver i anti-doping arbeidet internasjonalt
Informasjon og kommunikasjon
• Fokus på bygging av NSFs omdømme
• Fortsatt bevisstgjøring på mål og gjennomføring av kommunikasjonstiltak og
medvirkning i medier
• Være proaktiv i informasjonen om NSFs virksomhet
• Bygge videre ut www.skiforbundet.no til et foretrukket nettsted for medlemmer,
aktive skiløpere og skiinteresserte
Ledelse, organisering og styring
• Optimalisere organisasjonen innenfor de vedtatte organisasjonsmessige rammer
• Videreutvikle administrative rutiner mellom gren og fellesadministrasjon og
innefor fellesorganisasjonen
• Videreutvikle samarbeidet mellom forbundet og kretsene
• Bidra til tydelige grenser og fullmakter som grunnlag for et godt samspill
mellom styrende organer og administrasjonen
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Kari Hovin Kjølle:
Det er uhyre viktig med bærekraftige arrangement og anlegg.
Det er også viktig med samhandling mellom anlegg og arrangement og at kretsene er med
i denne samhandlingen. Vi må hjelpe hverandre til å finne løsninger.
Sverre Seeberg:
Vi støtter disse ideene fullt ut. Viktig med samspill og lokalt engasjement.

Arve E Withbro:
I tillegg til å ha fokus på toppidrett , må vi også ha fokus på frafall og unge innen idretten som får
problemer.

Inge Fænn:
Ønsket mer aktivitet i forhold til Ski i skolen. Vi må se på måter og finansiere aktiviteten vår også
utenfor idretten. Selv om mye av ressursene på sentralt hold er borte er det viktig å ta tak og
samarbeide enda mer.
NSFs flagg bør være på alle arenaer i store arrangement i krets (KM o.l.) .

Benthe Asp:
Begynn med de små + funksjonshemmede for å skape mange gode og glade skiløpere. Systematisk
arbeid i klubb og krets for å bli mange og store.
Det skal være attraktivt å gå med klubb- og kretsdrakt.
Kretsene må bli flinkere på å selge seg selv og markedsføre hva vi faktisk har og tilby.
Alle kretser bør ha en målsetning om å øke med minimum 1000 medlemmer på neste
Idrettsregistrering.

Erik Røste:
Er enig med Withbro sine innspill.
Vi har mye å jobbe med fremover og vi må tenke smartere for å oppnå våre målsetninger.
Oppsummerer og sier at flagg skal ordnes.

Vedtak:

Skitinget tar statusrapporten pr. mai 2010 til etterretning og
slutter seg til Skistyrets hovedprioriteringer for resten av
planperioden
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SAK 8

FASTSETTELSE AV AVGIFTER

Truls Jahnsen innleder og påpeker at det er viktig å se disse punktene under ett.
Skilisens, deltakeravgift, startkontingent og lagskontingent
Skilisensen – bakgrunn
• Stillstand i antall sesonglisenser. Ca. 6.000 løpere
• Antall engangslisenser har økt til ca. 26.000 (starter = ca. 15-18.000 løpere)
• NSF har hatt en svært liberal holdning til startberettigelse og deltakelse
• De fleste turrennløpere er ikke medlemmer
• Liten eller ingen kontroll
• En favorisering av klubbløse
• Ingen fordel av å være medlem
Sesonglisens 2010-2011
• Priser og forsikringsdekninger for sesonglisens uforandret
• Sesonglisensen er nå et medlemstilbud
• Ny samarbeidspart på forsikringssiden: Sportscover Europe Ltd. / AGS Forsikring
AS. Samme som fotballisensen
• 17 mnd. fra 1. mai 2010 – pris som for 12 mnd. Nytt hovedforfall 1. oktober 2011
• Bedre tidspunkt for dem som får: ” litt høyere puls når den første snøen faller”
• Flere klubbmedlemmer er en fordel for alle. Bidrar til økte tilskudd både på klubb
og forbundsnivå
NSF og andre forbund
• NSF har 168.000 medlemmer i 1140 skiklubber, 6.000 løpere med sesonglisens og
26.000 engangslisenser
• NCF har 30.000 medlemmer i 300 sykkelklubber, nærmere 11.000 sesonglisenser
og 30.000 engangslisenser. Det er opprettet 100 nye sykkelklubber de siste par
årene.
• Det svenske skiforbundet har 186.000 medlemmer i 1520 klubber, hvorav mange
”Vasaloppklubber”.
• NSF skal legge til rette for opprettelse av turrennklubber for dem som ønsker å
etablere slike
• Skiforeningen har størst potensial til å øke antall aktive medlemmer
Engangslisensen
• Skille ungdom – voksne, ikke mellom grener
• Trimklasser uten tidtaking skal nå også løse lisens
• Et velfungerende Skiforbund med underliggende ledd er grunnlaget for stor
deltakelse. Ikke urimelig at alle må bidra til fellesskapet
• De store turrennene må ikke være seg selv nok. Skirenn er ikke bare forretning skiløpere er ikke bare kunder
• Noen gjør seg til talsmenn for de klubbløse. Deres talerør er Dagens Næringsliv
• Ingen grunn til å unnskylde oss for lisenspriser. Dette er en vinn-vinn sak
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Gjennomføring
• Vi må snu trenden – det går an både å være forening og drive forretning
• Vi må gjenreise en positiv holdning til medlemskap og ikke bare dyrke
kundeholdningene
• IT-løsninger må videreutvikles, målet er automatisk lisenskontroll
(deltakerregister – medlemsregister – lisensregister)
• Deltakelse i utlandet krever skilisens i NSF og vi skal ha betalingsløsning klar til
vinteren
• Målet er minst dobling av antall sesonglisenser og konsekvensen blir trolig en viss
nedgang i antall engangslisenser
Skilisensen – Forslag til vedtak
Følgende endringer i skilisensen gjennomføres fra sesongen 2010-2011:
•
•
•
•
•
•

Sesonglisensen inkl. treningslisens for ungdom forbeholdes medlemmer av
idrettslag/klubb tilsluttet NSF eller Skiforeningen
Satsene for sesonglisens holdes på nivå som nå
Engangslisens for ungdom (13-25 år) skal holdes på et moderat nivå og
settes til kr. 50,Engangslisens for voksne deltakere over 25 år i konkurranseklasser med
tidtaking kan økes vesentlig og settes til kr. 120,Fellesreglementet endres slik at også deltakere i klasser uten tidtaking skal
betale engangslisens med en sats tilsvarende ungdom
Skistyret får fullmakt til å fastsette lisenssatser før ny sesong

Deltakeravgiften
Forslag fra Hedmark Skikrets:
– Deltakeravgiften for turrenn til krets settes til 10 % av startkontingent,
minimum kr. 50,- pr. løper. Deltakeravgiften kreves inn for påmeldte og
etteranmeldte løpere.
–
• Skistyrets innstilling:
– Forslaget støttes ikke
–
Begrunnelse:
– En avgift bestemt av geografi og ikke kretsens egen aktivitet
– Stor variasjon mellom kretsene – 3 kretser får 41 % av samlet
deltakeravgift for 16 kretser
– Kostnadsøkningen for løperne må ses i sammenheng med økning i
skilisensen (engangslisensen)
Deltakeravgiften – status
2009
•
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KRETS

Medlemmer

Sum

Deltaker-

idretts-

deltaker-

avgift

registreringen

avgift

pr. medl.

31.12.2009
2.914

2009
32.150

2009
11,03

11.980

336.094

28,05

7.925

253.875

32,03

04 Hedmark

11.669

554.186

47,49

05 Oppland

11.597

510.000

43,98

06 Buskerud

12.572

549.256

43,69

12 Hordaland

7.107

32.780

4,61

14 Sogn og Fjordane

7.360

79.166

10,76

15 Møre og Romsdal

8.476

105.278

12,42

16 Sør-Trøndelag

21.536

427.460

19,85

17 Nord-Trøndelag

13.241

165.957

12,53

18 Nordland

9.375

218.220

23,28

19 Troms 1)

8.443

177.990

21,08

20 Finnmark

4.517

83.796

18,55

21 Agder og Rogaland

9.838

204.740

20,81

10.019

172.910

17,26

158.569

3.903.858

24,62

01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo

22 Telemark og Vestfold
Sum

1) Normalt utgjør avgiften ca. 90.000 kr. I 2009 hadde kretsen flere store arrangement

Lagskontingenten
• Lagskontingenten vedtas på kretstingene
• Stor variasjon i kontingentsystemer og kontingentnivåer
• Lavest: 13 kr. pr. medlem, høyest: 39,50 pr. medlem
• Et utbredt ønske om at ressurser fra NSF fordeles likt på kretsene, mens kretsene
har egne inntekter fra klubber og arrangement som varierer sterkt fra krets til
krets
• Lav lagsinntekt til krets må ikke bli et argument for økte ressurser fra NSF
Behov for en viss harmonisering
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Lagskontingenten
Forslag til vedtak:
• Skikretsene anmodes å fremme forslag på kretstingene i 2011 om å øke
lagskontingenten med kr. 10,-. pr. medlem dog slik at maksimal
kontingent pr. medlem ikke overstiger kr. 40,-

Sak 8.1

Skilisensen

Forslag fra Skistyret:
Følgende endringer i skilisensen gjennomføres fra sesongen 2010-2011:
• Sesonglisensen inkl. treningslisens for ungdom forbeholdes
medlemmer av idrettslag/klubb tilsluttet NSF eller Skiforeningen
• Satsene for sesonglisens holdes på nivå som nå
• Engangslisens for ungdom (13-25 år) skal holdes på et moderat
nivå og settes til kr. 50,• Engangslisens for voksne deltakere over 25 år i
konkurranseklasser med tidtaking kan økes vesentlig og settes til
kr. 120,• Fellesreglementets endres slik at også deltakere i klasser uten
tidtaking skal betale engangslisens med en sats tilsvarende
ungdom
• Skistyret får fullmakt til å fastsette lisenssatser før ny sesong
Begrunnelse:
Et eget notat om skilisens mv. ble framlagt i saksdokumentene
Lovutvalgets bemerkninger:
Lovutvalget har ingen bemerkninger
Vedtak:

Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Sak 8.2

Deltakeravgift til krets for turrenn

Forslag fra Hedmark Skikrets:
•

Deltakeravgiften for turrenn til krets settes til 10 % av
startkontingent, minimum kr. 50,- pr. løper. Deltakeravgiften
kreves inn for påmeldte og etteranmeldte løpere.

Begrunnelse:
Deltakeravgiften for turrenn har ikke vært justert de siste årene og står ikke i forhold til
arrangørenes startkontingentsatser. Dette vil også være til hjelp i kretsenes etter hvert
svært stram økonomi i forhold til pålagte oppgaver og aktivitet.
Skistyrets innstilling:
•

Forslaget støttes ikke.

Begrunnelse:
Det var lagt frem gjeldende satser for deltakeravgift og startkontingent.
Siden deltakeravgiften er en avgift til den skikrets hvor rennet arrangeres, er inntekten fra
denne avgiften varierende fra krets til krets, avhengig av antall renn og ikke minst
størrelsen på rennene, spesielt turrenn. Deltakeravgiften honorerer ikke selve deltakelsen,
men geografien for arrangementene.
En oversikt viste inntektsført deltakeravgift pr. krets i 2009. For sammenligningens skyld
er det også regnet hva avgiften utgjør pr. medlem i kretsene, altså hvilken
”kontingenteffekt” deltakeravgiften har. Avgift pr. medlem varierer fra kr. 11,- kr til
kr. 47,-. Startkontingenten inkl. deltakeravgift pluss eventuell engangslisens er utøvernes
kostnad for deltakelse i skirenn.
En økning av deltakeravgiften vil sammen med økning av engangslisensen oppfattes som
er sterk økning av det som oppfattes å være startkontingenten til arrangøren. Det er svært
liten forståelse hos arrangørene om også deltakeravgiften skal økes i turrenn i tillegg til
engangslisensen. Arrangørene, spesielt i turrenn, vil måtte ta en betydelig del av
belastningen fra store løpergrupper på omleggingen lisenssystemet og økningen av
engangslisensene.
En ytterligere belastning gjennom økt deltakeravgift vil ikke bidra til et godt forhold
mellom disse arrangørene og NSF/skikretsene.
Lovutvalgets bemerkninger:
Lovutvalget har ingen bemerkninger.
Vedtak:

Forslaget falt mot 8 stemmer
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Sak 8.3

Lagskontingenten til skikretsene

Forslag fra Skistyret:
• Skikretsene anmodes å fremme forslag på kretstingene i 2011 om
å øke lagskontingenten med kr. 10,- pr. medlem dog slik at
maksimal kontingent pr. medlem ikke overstiger kr. 40,-.
Begrunnelse:
Oversikt over gjeldende system og satser for lagskontingenten i skikretsene er gjengitt i
vedlegg 5.
Det er stor variasjon i lagskontingenten i skikretsene. Det er like mange
kontingentsystemer som det er skikretser. Gjennomsnittskontingenten pr. enkeltmedlem
i lagene varierer fra kr. 13,- til kr. 40,-.
Rammevilkårene er forkjellige fra krets til krets, og lik kontingent i alle kretser er intet
mål. Men om vi legger lagskontingent og deltakeravgift sammen, ser vi at summen typisk
ligger på nivå kr. 38,- til kr. 57,- pr. medlem for 9 av 16 kretser, med 2 kretser over og 4
kretser under.
En økning av lagskontingenten med kr. 10,- pr. medlem vil gi kretsene i sum ca. 1,5 mill.
mer i inntekter som kompensere for kretsenes egenandeler til sine stillinger som
administrasjonssjef. Det bør være i lagenes interesse at skikretsene har en velfungerende
administrasjon som i stor grad yter service til lagene og koordinerer deres virksomhet på
viktige områder.
Det er idrettslagene som er medlemmer av NSF. Skikretsene er organisasjonsledd i NSF,
men er egne juridiske organisasjonsledd med egne vedtekter, kretsting og styre osv. Det
er kretstingene, dvs. idrettslagene, som vedtar lagskontingenten. På denne bakgrunn kan
det gjøres innvendinger mot at Skitinget fatter vedtak som tilligger kretstingene iht.
kretsenes lover.
På den annen side er Skitinget øverste organ i NSF, og det kan derfor neppe være tvil om
at Skitinget kan fatte vedtak som berører idrettslagene (medlemmene) direkte.
Idrettslagene er formelt representert på Skitinget. Selv om et slikt vedtak i Skitinget ikke
er vanlig, så mener Skistyret at det ikke er noen formell hindring i å gjøre dette.
Lovutvalgets bemerkninger:
Lovutvalget kan ikke se at Skistyrets forslag innebærer juridiske eller lovmessige
konsekvenser som foranlediger ytterligere kommentarer fra Lovutvalget.
Arve Withbro fremmet følgende forslag på vegne av Sør-Trøndelag:
Skikretsene anmodes å fremme forslag på kretstingene i 2011 om å høyne
lagskontingenten pr. medlem.
Reidar Storvik:
Lagskontingenten er grunnfjellet for drift av skikretsen. Kretstinget er styrende til
fastsettelse av kontingenter. Er for øvrig skeptisk til forskjellige lagskontingenter fra krets
til krets. Ønsker i det minste å stryke begrensningen på kr. 40,- i det opprinnelige
forslaget.
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Sverre Seeberg:
Enig i Sør-Trøndelag sitt forslag og trekker forslag fra Skistyret.
Vedtak:

Sør-Trøndelag sitt forslag enstemmig vedtatt

Sak 8.4

Oversendelsesforslag

Arnfinn Paus:
Savner et nivå til, kontingent fra kommersielle.
Fremmet derfor følgende oversendelsesforslag:
Skistyret må revidere godkjenningsordningen for kommersielle team. Det må innholde en
etableringslisens ved oppstart. Videre må det inneholde en årskontingent til Skiforbundet
som står i rimelig forhold til de enkeltes teams omsetning.
Sverre Seeberg:
Forslag bifalles av Skistyret.
Arve Withbro:
Er i tvil om legaliteten av private Team på utsiden av NSF.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt oversendt Skistyret for videre behandling
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SAK 9

ØKONOMISK ORDNING FOR SKIKRETSENE

Forslag fra Skistyret (forslag fra administrasjonen):
1.
2.

Stillingsnormen for adm. sjef stillingene i skikretsene opprettholdes
Alle kretser med administrasjonssjef betaler en egenandel på kr. 100.000
for 100 % stilling
3.
Det etableres en sikringsregel om at alle skikretser får stilling/ressurs
(tilskudd) tilsvarende 25 % stilling
4.
Det utbetales et tilskudd til skikretsene og Skiforeningen etter følgende
skala:
Medlem s tall
pr. 31.12.2010

Tils k udd
pr. m edlem

0 - 8.000

kr

8.001 - 10.000

kr

5,00

-

10.001 - 15.000

kr

12,50

15.001 -

kr

22,50

5. Skikretsene skal fra 2011 motta post 3 midler til aktivitetsrettede tiltak
iht. kriterier gitt av NIF. Skistyret fastsetter størrelsen innenfor post 3
rammen gitt av NIF
6. Ny ordning iverksettes fra 1.1.2011.

Begrunnelse:
Arbeidskostnadene for administrasjonssjefene i skikretsene antas å være kr. 7,9,- i 2011. I
tillegg kommer kompenasjon til Østfold som ikke har stilling på kr. 132.000,Forslaget tar utgangspunkt i konklusjonen på kretsledermøtet 12. mars 2010, hvor det ble
uttrykt en forventning til mest mulig lik fordeling av de økonomiske elementene. Det
foreslås derfor en egenadel pr. krets med 100 % stilling på kr. 100.000,-.
I tillegg foreslår Skistyret en tilskuddsordning som fortsatt skal stimulere til økt
rekruttering i skikretsene, samtidig som den reduserer de største økonomiske endringene
for de største kretsene fra 2010 til 2011. Rammen for denne ordningen er kr. 450.000,som er kr. 115.000,- lavere enn den gjeldende tilskuddsordningen.
Siden skilisensene vil være en vesentlig finansieringskilde, og det forventes en betydelig
økning av utøvere med skilisens blant Skiforeningens medlemmer, foreslås det at
Skiforeningen omfattes av tilskuddsordningen.
Forslaget til finansiering av skikretsenes administrasjon og tilskudd omfatter følgende
størrelser:
Fra egenkapitalen
Fra NIF (post 2 – regiontilskudd)
Fra skilisensene
Egenandeler fra skikretsene

kr. 1.000.000,kr. 2.400.000,kr. 3.632.000,kr. 1.450.000,-

Det legges til grunn at tilskuddet fra egenkapitalen vil kunne gjelde ut over den periode
som lå i vedtaket fra 2008, inntil egenkapital og avkastning av denne eventuelt ikke
lenger kan oppebære en belastning på 1 mill. til skikretsene.
Den kritiske størrelsen er tilskuddet fra skilisensene. Full dekning av skilisenser blant
aktive deltakere vil kreve en betydelig innsats i alle ledd, i forbund, kretser og klubber.
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Vedlegg 8 viser gjeldende ordning samt forslag til budsjett og fordeling i samsvar med
Skistyrets forslag.
Når det gjelder post 3 midler (aktivitetsmidler) til skikretsene, så forutsetter det at
midlene brukes til aktiviteter iht. kriterier fra KUD og NIF. Forbruk av slike midler skal
rapporteres fra kretsene til NSF som rapporterer videre til NIF. I den grad kretsene ikke
har aktivitet som dekker tildelte midler, må ny aktivitet iverksettes. Det er Skistyret som
tildeler post 3 midler ut fra de årlige tilskudd fra NIF og kriteriene.
Lovutvalgets bemerkninger:
Lovutvalget har ingen bemerkninger.

Sverre Seeberg hadde følgende presentasjon:
•
•
•
•

Målet er velfungerende skikretser
Basisoppgavene er like for alle kretser
Oppgavemengden øker med kretsenes størrelse
Det skal fortsatt stimuleres til medlemsvekst
Budsjett 2010

Budsjett 2011

Kostnader
Brutto lønnskostnader

7.645.000

7.900.000

Særlige tillegg 1)

195.000

132.000

Tilskudd kretser etter størrelse 2)

565.000

450.000

8.405.000

8.482.000

Fra egenkapitalen (EK)

5.730.000

1.000.000

Fra NIF (Post 2 - regiontilskudd)

2.370.000

2.400.000

Sum kostnader

526.667

gj.snitt.15 stillinger
Østfold

Inndekning

Fra skilisensene
Egenandel fra kretsene 3)

-

3.632.000

125.000

1.450.000

Sum inndekning

8.225.000

8.482.000

Netto kostnad NSF

8.280.000

7.032.000

100.000

1.248.000

pr. krets med 100 % adm.sjef

reduksjon netto kostn. NSF

1) Østfold og Finnmark (2010). Østfold og Skiforeningen (2010)
2) Tilskuddet for 2010 er underbudsjettert. Faktisk tilskudd er 565.000 kr. Ny ordning 2010
3) Egenandel FSK for 20 % stilling over stillingsnorm. NSF disponerer og dekker 30 % stilling opp til 100 % stilling

1. Stillingsnormen for adm. sjef stillingene i skikretsene opprettholdes
2. Alle kretser med administrasjonssjef betaler en egenandel på kr. 100.000 for 100 % stilling
3. Det etableres en sikringsregel om at alle skikretser får stilling/ressurs (tilskudd)
tilsvarende 25 % stilling
4. Det utbetales et tilskudd til skikretsene og Skiforeningen etter følgende skala:
Medl. tall
Tilsk. pr. medl.
0 – 8.000
kr. 0,8.001-10.000
kr. 5,00,10.001-15.000
kr. 12,50,15.001kr. 22,50,5. Skikretsene skal fra 2011 motta post 3 midler til aktivitetsrettede tiltak iht. kriterier gitt av
NIF. Skistyret fastsetter størrelsen innenfor post 3 rammen gitt av NIF
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Ny ordning iverksettes fra 1.1.2011.
Bente Asp:

Nord-Trøndelag så muligheten i det aktivisert baserte vedtaket fra forrige Ting i Bodø når
det gjelder administrasjonstilskudd, og har ført en bevisst strategi for å øke
medlemsmassen med mange glade skiløpere. Støtter forslaget til Skistyret.
Svein Markussen:

Framlegg frå Buskerud Skikrets, Østfold Skikrets, Nordland Skikrets og Sogn og Fjordane
Skikrins:
I samband med sak 9, økonomisk ordning for skikretsane fremmar vi følgjande forslag til
endring:
Framlegg til nytt vedtak punkt nr. 2
2. Alle kretsar med administrasjonssjef betalar ein eigendel på kr. 75.000,for 100% stilling.
Finnmark Skikrets betalar ein eigendel på kr. 37.500,- for 50% stilling.
(Finnmark Skikrets følgjer stillingsnorma 50% stilling. NSF disponerar
resten av stillinga).
Skiforeningen får eit tilskot på kr. 10.000,-.
Med denne ordninga vil skikretsane og Skiforeningen ikkje nytte ramma
for tilskot fullt ut. Totalt vil ein nytte kr. 372.500,- av ramma på kr.
450.000,-. Differansen kr. 77 500,- disponerar styret i Noregs
Skiforbund til gode tiltak.
Framlegg til endring punkt nr. 4
4. Med bakgrunn i framlegg til vedtak i punkt nr. 2 blir punkt nr. 4 stroke.
Ola Evjen:
Økt aktivitet må belønnes og forskjellen på skikretsene må synliggjøres i tilskudd. Motforslag med
flat modell synliggjør det motsatte og honorerer ikke økt aktivitet.
Olav Olstad:
Må ikke blande forskjellige forslag som er tuftet på ulike utgangspunkt. Tilskuddsordningen ble
revidert i 2008 og det er ingen grunn til prinsipiell forandring.
Gudbrand Bakke:
Aktivitet skal stimuleres med midler men er vi sikre på at mindre aktivitet betyr mindre arbeid?
Siri Darell:
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At det blir mindre penger er en utfordring for alle. Sør-Trøndelag vil være med å bidra i en
vanskelig situasjon og gjennom forslaget til Skistyret er det Sør-Trøndelag som vil få bidra mest i
forhold til dagens ordning. Motforslaget vil medføre en urimelig stor belastning på de store
kretsene.
Arve Withbro:
Stor aktivitet må gjenspeiles også i administrative tilskudd.
Svein Markussen:
Oppfordret Tinget til å være solidariske og stemme for motforslaget.
Ola Evjen:
Vi må se på helheten og ikke bare de kr. 450.000,- som diskuteres. I den totale kostnaden blir det
svært liten forskjell i tilskudd/kostnad mellom stor og liten krets.
Bente Asp:
Ingen er uenig i at det er aktivitet i alle kretser, men det er mer krevende med mange aktive.
Roald Olsen:
Forslaget til Skistyret stimulerer til aktivitet noe som bør spore alle skikretser til å bli større.
Svein Markussen:
Uenig med Ola Evjen i måten å regne tall på. Utgangspunktet må være kr. 450.000,-.
Ragnar Madsen:
Støtter motforslaget som baserer seg på solidaritet.
Roald Olsen:
Sør-Trøndelag organiserer og administrerer Team i fire grener med utøvere fra hele landet. Dette
krever også ressurser.
Carl-Tore Næss:
Ønsket en diskusjon på gode og attraktive tiltak for å øke antall aktive synliggjort på
Idrettsregistreringa.

Vedtak:
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Punkt 1,3,5,6 i Skistyrets forslag enstemmig godkjent
Punkt 2 og 4 i Skistyrets forslag falt med 52 mot 50 stemmer
Motforslagets punkt 2 og 4 vedtatt

Sylvi Oftstad, Troms skikrets, fremmet følgende forslag til denne saken ved
åpningen av tingforhandlingene på søndag:
Troms skikrets foreslår at det blir foretatt ny votering i saken da det ikke ble foretatt en kontroll på
at alle de 104 stemmeberettigede var tilstede under voteringen.
Dirigent Johan Baumann:
Ba om Tinget tilslutning til at det stemmes på nytt i sak 9
Tinget ga enstemmig sin tilslutning til dette.
President Sverre Seeberg:
Det vil komme et kompromissforslag som gjør at saken kommer opp til ny votering.
Sylvi Ofstad:
Troms trekker da sitt forslag om å stemme på nytt på gjeldende forslag.
Inge Fænn:
På vegne av Sogn og Fjordane, Buskerud, Østfold og Nordland fremmes følgende nytt forslag i sak
9:
Punkt 1:
Egenandel kr. 100.000,- (Finnmark kr. 50.000,-)
Punkt 4:
Kr. 2,- pr. medlem
Nye medlemmer kr. 10,- pr. medlem for kalenderåret medlemskapet tegnes.
Kommentar: 13.300 nye medlemmer vil være innenfor rammen.
Administrasjonen setter opp fordelingsnøkkel i tråd med dette vedtaket.

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt.
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SAK 10

NORGESMESTSKAP OG HOVEDLANDSRENN I NORDISKE
GRENER

Forslag fra Langrennskomiteen:
Langrennskomiteen foreslår en endring i praksis for NM og Hovedlandsrenn, nordiske
grener, i tråd med vedtak gjort på Skitinget 2008.
Forslaget innebærer at både NM senior, NM junior og Hovedlandsrenn må kunne
arrangeres som separate arrangementer for hopp, kombinert og langrenn.
Skitingets vedtak 2008, sak 7:
• Norgesmesterskapet i Nordiske grener senior (del 1) og junior (del
1) kan arrangeres som separate arrangement for hopp, kombinert
og langrenn.
Forslag til nytt vedtak:
• Norgesmesterskap og Hovedlandsrenn i Nordiske grener kan arrangeres som
separate arrangement for hopp, kombinert og langrenn.
Begrunnelse:
Kravet om at NM og Hovedlandsrenn må organiseres som ett felles arrangement, har i de
senere år blitt stadig vanskeligere å etterkomme.
•

For NM senior innebærer den internasjonale terminlista at det sjelden eller aldri
er mulig å legge NM langrenn og NM hopp på samme helg.

•

For alle mesterskapstypene viser praksis at det blir stor geografisk avstand mellom
hopp og langrennsarena, selv om man har et formelt samarbeid mellom 2
arrangørklubber. I praksis blir fellesskapet ofte bestående av en
organisasjonsmessig overbygning mellom en hopparrangør og en
langrennsarrangør.

•

Opplevelsen av fellesskap blir for deltagere og ledere svært begrenset. Under årets
NM junior og Hovedlandsrenn, som for øvrig begge ble gjennomført på en
forbilledlig måte, var det liten eller ingen kontakt mellom utøvere og ledere i hopp
og langrenn. Selv med en stor felles premieutdeling blir opplevelsen av felleskap
lite: Hoppfolkene finner det lite interessant å overvære en premieutdeling i
langrenn, som ofte varer i halvannen time og mer.
Løpere og ledere har liten eller ingen kontakt på arenaene, og heller ikke i særlig
grad på innkvarteringssteder.

•

Kravet om felles arrangement utelukker mange gode arrangører både i hopp og i
langrenn fra å søke om mesterskap. Særlig i langrenn finnes det mange gode
arrangører med gode og snøsikre anlegg, som ikke føler seg i stand til å søke om
mesterskapene.

•

Komiteene utarbeider hver sin terminliste for sesongen, med de viktigste renn
(Terminlistens Hovedpunkter). Denne godkjennes av Skistyret. I en slik
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”Terminlistens Hovedpunkter” er det en helhetlig plan for geografisk plassering av
arrangementer, øvelsesutvalg m.m.
•

Forslaget om at også Hovedlandsrennet skal kunne arrangeres som separate
arrangementer, er i tråd med det opprinnelige forslaget fra Hedmark og Troms
Skikretser til Skitinget i 2008.

•

Forslagene utelukker selvsagt ikke at mesterskap også i fremtiden kan arrangeres
samlet, dersom det finnes gode søkere, og dersom terminlistesituasjonen ligger til
rette.

Skistyrets innstilling:
• Hovedregelen er at NM senior, NM junior og Hovedlandsrennet i
nordiske grener skal arrangeres samlet, men kan arrangeres
separat for hopp, kombinert og langrenn.
Begrunnelse:
Skistyret vil presisere at det er viktig å holde NM og Hovedlandsrenn mest mulig samlet
for de tre nordiske grenene. For kombinertsporten kan det være avgjørende at dette skjer.
Det er imidlertid en kjensgjerning at det er mange arrangører med gode langrennsanlegg
som meget vel kan gjennomføre gode norgesmesterskap i langrenn, men hvor hoppanlegg
mangler.
Skal NM senior kunne arrangeres i flere regioner, må man fra tid til annen spre grenene
fordi det mangler hoppanlegg. Utfordringen med et samlet NM er størst på seniornivå.
For junior og særlig for Hovedlandsrennet bør det ikke være problem med å finne anlegg
og derved også arrangører som kan gjennomføre samlede mesterskap.
Lovutvalgets bemerkninger
Lovutvalget har ingen bemerkninger
Hermod Bjørkestøl:
Gikk gjennom forslaget på vegne av forslagsstiller.
Roy Saugestad:
Forsvarte Skistyrets anbefaling.
Roald Olsen:
Kombinert er helt avhengig av et samlet NM og HL. Støtter Skistyrets anbefaling.

Vedtak:

Forslaget falt, 80 stemmer mot og 24 stemmer for.
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SAK 11

INNKOMNE FORSLAG

Sak 11.1

Forslag fra Hedmark Skikrets

om deltakeravgiften ble behandlet under sak 8.1.

Sak 11.2

Forslag fra Buskerud Skikrets

om valgkomiteens sammensetning blir behandlet under sak 13.

Sak 11.3

Forslag fra Buskerud Skikrets

om representasjon på Skitinget blir behandlet under sak 13.

Sak 11.4

Forslag fra Langrennskomiteen

om endring av NSFs lov § 24 pkt. 11 og § 32 pkt. 9 er behandlet under sak 13.1. Forslag
vedr. Norgesmesterskap og hovedlandsrenn er behandlet under sak 10.

Sak 11.5

Forslag frå Sogn og Fjordane Skikrins

Styret i Sogn og Fjordane Skikrins har i møte tysdag 09. mars gjort vedtak om å fremme
følgjande sak for Skitinget 2010:
Framlegg til sak i samband med Skitinget 2010:
Teksten på ryggen til paradejakken til Norges Skiforbund skal endras frå Norway til
Norge.
Skistyrets innstilling (forslag fra administrasjonen):
•

Forslaget vedlegges protokollen.

Begrunnelse:
Spørsmålet om hva som er det riktige, Norway eller Norge, har blitt reist i uformelle
sammenhenger gjennom flere år. Den internasjonale eksponering har vært et
tungtveiende argument for å bruke engelsk. Men også utlendinger har reagert på hvorfor
NSF ikke bruker norsk. Andre særforbund med stor eksponering, som skiskyting, bruker
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Norge.
Forslaget fra SFSK gjelder paradejakken. Nasjonsnavnet blir også brukt på annet tøy, litt
avhengig av kolleksjonen. Det er argumenter som både trekker i retning av at vi må ha en
konsekvent språkbruk, men vi kan ikke se bort fra at det kan være riktig å ha mulighet for
fleksibilitet. Det må også vurderes om samme språkregel skal gjelde for alle grener.
Bestilling for neste sesong skjer før den pågående sesongen er avsluttet. Vi har ulike
leverandører av klær til grenene. Et vedtak om språkbruk kan av praktiske årsaker ikke
gis virkning umiddelbart dersom klær allerede er designet, bestilt eller i produksjon.
Skistyret vil imidlertid gå nærmere inn i denne saken og vurdere på alle sider av den.
Inge Fænn:
La fram forslaget med endret tekst:
"Teksten på ryggen til paradejakkene til NSF og annet tøy som er naturlig å bruke
nasjonsmerke på skal som hovedregel være Norge"
Kari Hovin Kjølle:
Norway er riktig. Bærekraftig at bestemor går med jakken.
Sverre Seeberg:
Skistyrets forslag trekkes

Vedtak:

Inge Fænns endringsanbefaling vedtatt mot 1 stemme

31

Norges Skiforbund
Protokoll Skitinget
Voss, 12.‐13. juni 2010

SAK 12

BUDSJETT 2010 - 2014

Det vil bli gitt en rapport om NSFs økonomiske situasjonen i 2010 med regnskapsrapport
pr. 30.04.10 og budsjett for året 2010.
Etter omorganiseringen i 2009 står grenene ansvarlig for sine egne inntekter og
kostnader. Dette gir grenene et større eierforhold til sin egen ressursbruk, og grenenes
budsjetter bygges derfor inn i Skistyrets samlede budsjett.
Den nye organiseringen av budsjett og økonomi gir fordeler i den operative driften, men
vanskeliggjør langtidsbudsjetteringen, siden det er grenenes egne budsjetter som må
legges til grunn.
Det pågår prosesser og kreves avklaringer bl.a. knyttet til følgende forhold:
• medieavtaler med NRK og Infront
• avklare sannsynlige tilskudd fra NIF i kommende år
• markedsavtaler i flere grener
• beregning av nye lisensinntekter
Forslag til langtidsbudsjett for 2010 – 2014 vil derfor bli ettersendt.
Skistyrets forslag til vedtak:
•
•

Vedtak:

Rapport om NSFs økonomi og budsjett for 2010 tas til etterretning
(1)
Langtidsbudsjett for 2010-2014 godkjennes (2)

1. Tatt til etterretning
2. Enstemmig godkjent
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SAK 13

FORSLAG TIL LOVENDRINGER

Sak 13.1

Forslag fra Langrennskomiteen

Med hjemmel i NSFs lov § 16 tillater Langrennskomiteen seg å foreslå en endring i NSFs
lov. Forslaget innebærer at grenkomiteene gis myndighet til å utpeke arrangør av NM
junior og Hovedlandsrennet. Denne myndighet tilligger i dag Skistyret. Skistyret skal
fortsatt tildele arrangement av NM senior.
§ 24 pkt 11. Skistyrets oppgaver:
Gammel tekst

Forslag til ny tekst

Bestemme tid, sted, deltakerantall og
konkurranseformer for
Norgesmesterskapene og
Hovedlandsrennene, oppnevne offisielle
representanter for NSF og overvåke det
organisasjonsmessige opplegg for disse
renn.

Bestemme tid, sted, deltakerantall og
konkurranseformer for Norgesmesterskap
senior, oppnevne offisielle representanter
for NSF og overvåke det
organisasjonsmessige opplegg for disse
renn.

§ 32 pkt 9. Komiteenes oppgaver:
Gammel tekst
Avgi innstilling til Skistyret om arrangør av
Norgesmesterskap og Hovedlandsrenn og
tidspunkt.

Forslag til ny tekst
Avgi innstilling til Skistyret om arrangør av
Norgesmesterskap senior. Bestemme tid,
sted og arrangør av Norgesmesterskap
junior og Hovedlandsrenn, samt foreslå
offisielle representanter ved disse
arrangementene.

Begrunnelse:
Se begrunnelse under sak 10.
Skistyrets innstilling:
Forslaget støttes ikke
Begrunnelse:
Det vises til begrunnelsen for Skistyrets innstilling i sak 10.
Skal hovedregelen om samlede mesterskap kunne etterleves, må tildeling av NM sr, NM jr
og HL skje i Skistyret. Dersom tildeling av NM jr og HL skal skje i komiteene, vil det ikke
være noen form for styrende koordinering.
Lovutvalgets bemerkninger:
Lovutvalget har ingen bemerkninger.
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Hermod Bjørkestøl:
Ønsket debatt rundt forslaget. Langrennskomiteen opplever at dagens ordning begrenser
søkermassen.
Paul Einar Borgen:
Ønsker å finne gode løsninger med langrenn.
Sverre Seeberg:
Presiserte at forslaget var ferdig behandlet under sak 10. Skistyret ønsker å bestemme
hvor de nevnte arrangementer skal foregå.
Roald Olsen:
Arrangement med status som de nevnte renn må bestemmes av Skistyret.
Ragnar Madsen:
Viktig at tilstrekkelig overnattingskapasitet på arrangement av denne størrelse
kvalitetssikres før sted blir bestemt.
Hermod Bjørkestøl:
Trakk forslaget

Sak 13.2

Forslag fra Buskerud Skikrets

Valgkomiteen i NSF består i dag av leder, nestleder samt lederne av grenenes
valgkomiteer.
Forslag:
BSK ønsker å foreslå at også 1 skikretsleder velges inn i valgkomiteen.
Skistyrets innstilling (forslag fra administrasjonen):
•
•

Skistyret slutter seg til forslaget og fremmer lovforslag i samsvar
med dette
Skistyret fremmer også forslag til endring av Valgkomiteens
instruks (ikke lovsak)
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§ 18. Skitingets oppgaver:
Gammel tekst

Forslag til ny tekst

11.

11.

Velge følgende tillitsvalgte:

Velge følgende tillitsvalgte:

f. Valgkomitéens leder og nestleder.

f. Valgkomité bestående av leder,

For de øvrige medlemmer av
valgkomiteen jfr. hhv. § 29, pkt
4 d, § 33 pkt 4 i og § 38.

nestleder samt lederne av
grenenes valgkomiteer

§ 26. Myndighet (kretsledermøtet):
Gammel tekst

Forslag til ny tekst

§ 29. Kretsledermøtets oppgaver:
Gammel tekst

Forslag til ny tekst

Et kretsledermøte skal:
a.
b.
c.

Et kretsledermøte skal:
a.
b.
c.
d. På kretsledermøtet året før
Skitinget velge en representant
fra skikretsene til valgkomiteen,
jfr. § 18 pkt. 11 f og § 38.

§ 33. Fagmøter i komiteene for alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn
og telemarkkjøring:
Gammel tekst

Forslag til ny tekst

4. Oppgaver

i. På fagmøtet året før skiting velges

en valgkomité bestående av 3
medlemmer fra
kretsrepresentantene som til
neste vårmøte innstiller til valg
for leder, nestleder og 1 – 3
medlemmer av arbeidsgruppen i
komiteene. Leder av grenens
valgkomité er samtidig medlem
av den sentrale valgkomiteen,
jfr. § 18 pkt. 11 f og § 38.

j.

Innstille til Skitinget forslag på leder av
grenkomiteen, samt innstille til
Skistyret forslag på nestleder og øvrige
medlemmer av komiteen.

j. Innstille på valg.

§ 38. Valgkomiteen:
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Gammel tekst

Forslag til ny tekst

Valgkomiteen skal avgi innstilling på
kandidater til tillitsverv under § 18, pkt. 11
a-e.

Valgkomiteen består av leder, nestleder, en
representant fra skikretsene (jfr. § 29 pkt 4),
og lederne av grenenes valgkomiteer (jfr. §
33 nr 4 i).

Innstillingen sendes ut sammen med
Tingdokumentene.

Valgkomiteen arbeider etter instruks
fastsatt av Skistyret.
Valgkomiteen skal avgi innstilling på
kandidater til tillitsverv under § 18, pkt. 11
a-e.
Innstillingen sendes ut sammen med
tingdokumentene.

Valgkomiteens instruks – pkt. 1 Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteens instruks ble vedtatt på Skitinget i 2001 (ikke lovsak).
Instruksen følger i vedlegg 9.
Det foreslås følgende endring i instruksen.
Fra neste tingperiode har Skistyret myndighet til å endre instruksen, jfr.
lovendringsforslag til § 38 i NSFs lov.
Gammel tekst

Forslag til ny tekst

Valgkomitéen i Norges Skiforbund velges på
følgende måte
a. Leder, nestleder og tre medlemmer
samt to varamedlemmer.

Valgkomitéen i Norges Skiforbund består av
a. Leder, nestleder, en representant
for skikretsene, og lederne i
grenenes valgkomiteer.
b. Valg av Valgkomiteen fremgår av
NSF lov § 18 jfr. § 29 pkt 4 d, og §
33 pkt 4 j. Valgkomitéen skal ha
funksjonstid i tingperioden.
c. Skistyrets medlemmer kan ikke
være medlemmer av valgkomitéen.

b.

Valgkomitéen skal velges på
Skitinget og ha funksjonstid i
tingperioden.

c.

Skistyrets medlemmer og
kretsledere kan ikke være
medlemmer av valgkomitéen.

Det skal tas rimelige geografiske hensyn ved
valg av valgkomitéens medlemmer.

Det skal tas rimelige geografiske hensyn ved
valg av valgkomitéens medlemmer.

Begrunnelse:
Forslag til endringen i NSFs lov §§ 18, 26, 29, 33 og 38 samt endring av Valgkomiteens
instruks pkt. 1 er en konsekvens av forslaget fra Buskerud. I tillegg er det gjort en
nødvendig opprydning i lovbestemmelsen om grenenes fagmøter sett i forhold til at bare
leder av grenkomiteene velges av Skitinget, mens de øvrige medlemmer av komiteene
oppnevnes av Skistyret.
Lovutvalgets bemerkninger:
36

Norges Skiforbund
Protokoll Skitinget
Voss, 12.‐13. juni 2010

Lovutvalget har ingen merknader

Svein Markussen:
Redegjorde for forslaget.

Kari Hovin Kjølle:
Fremmet følgende motforslag:
Valgkomiteen utvides med ett (1) medlem i forhold til eksisterende sammensetning.
§1: Skitingets oppgaver:
(forslag til ny tekst:)
11: Velge følgende tillitsvalgte:
f: Valgkomite bestående av leder, nestleder, 1 medlem, samt leder av grenenes
valgkomite.
§38 Valgkomiteen
(Forslag til ny tekst:)
Valgkomite bestående av leder, nestleder, 1 medlem,samt leder av grenenes valgkomite.
Valgkomiteen ... som i foreliggende forslag.
Valgkomiteens instruks – pkt. 1 Valgkomiteens sammensetning (forslag til ny tekst:)
a: leder nestleder, 1 medlem, samt leder av grenenes valgkomiteer.
Begrunnet forslaget med stort og viktig arbeid i valgkomiteen og forslaget gir mulighet for
å velge medlem fra en større gruppe personer.

Mette Sannes:
Spurte om motforslaget kunne realitetsbehandles i forhold til lovverket.
Dirigentene bekreftet at motforslaget kunne realitetsbehandles.
Vedtak:

Opprinnelig forslag fra Buskerud skikrets vedtatt med 86
stemmer for.
Motforslaget fikk 16 stemmer.
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Sak 13.4

Forslag fra Buskerud Skikrets

§ 17. Representasjons- og stemmerett på Skitinget
Forslag:
BSK foreslår at vi går tilbake til den representasjonsmatrisen som var ved tinget i 2008
og at representantene velges på kretstinget med navn og klubb.
Begrunnelse:
Nå som den økonomiske situasjonen i Skiforbundet er vesentlig endret og derav også
kretsenes økonomi, bør dette også få en konsekvens for antall delegater til NSFs ting. Det
må bli feil å øke antall og dermed kostnadene for noe som ikke vil gi flere skiløpere.
Det må ikke være et mål at tinget skal ha mange flere delegater når det er kretsene som
skal betale for delegatene.
Det er også uheldig som det fremkommer i matrisen at klubbene er i flertall på tinget, 32
fra krets og 59 fra klubb.
Dette er jo litt snodig, alle tillitsvalgte i en krets er medlem i en klubb og valgt på
kretstinget for å ivareta klubbenes interesse. Det at klubbene skal ha egne representanter,
vil jo også være en utfordring for Skiforbundet. Det kan meget fort bli to leirer. En som er
ansvarlig for å husere med de midlene vi har og en som bare vil bruke. Det blir ikke lett
når de som har ansvaret er i mindretall på tinget.
Det denne fordelingen kan føre til i praksis, er at det fremmes forslag og fattes vedtak som
kretsstyrene må etterleve og stå ansvarlig for, uten at kretsene kan påvirke dette da de er i
mindretall.
Dette er også et meget sterkt signal om at kretsstyrene ikke har den nødvendige tilliten i
Norsk skiidrett.
Skistyrets innstilling:
Forslaget støttes ikke.
Begrunnelse:
Skistyret fremmet på Skitinget i 2005 et forslag med et system med representasjon fra
idrettslagene. Forslaget fikk ingen støtte og ble trukket. Den gamle lovbestemmelsen med
kretsrepresentasjon ble stående. I den etterfølgende behandling med godkjenning av
NSFs lov i NIF, ble representasjonsordningen på Skitinget ikke godkjent. Begrunnelsen
var at idrettslagene skal være representert, ref. fotnote til § 11 i lovnorm for særforbund.
På kretsledermøtet høsten 2005 ble det lagt fram et alternativt forslag, som møtet sluttet
seg til. Dette ble igjen godkjent av NIF.
I perioden 2005-2008 ble antall kretser redusert fra 19 til 16. Dette førte til en reduksjon
av antall representanter på Skitinget. Siden Skistyrets medlemmer (14) er det samme,
ville det si at skikretsene/idrettslagene ville få relativt mindre vekt på Skitinget.
På Skitinget i 2008 fremmet Skistyret et endringsforslag som øker antall representanter
på Skitinget fra 91 (2008) til 110 (2010).
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Forslaget var begrunnet med:
•
•
•

Tydeligere klubbrepresentasjon
Større differensiering mellom antall representanter fra små og
store skikretser
Skiforeningen tilsvarende representasjon som kretsene

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Dagens representasjon fra krets/idrettslag beregnes ut
fra samme regel (NSFs lov § 17):
A.

På Skitinget møter med stemme- og forslagsrett:
1. Skistyrets medlemmer.
2. Representanter for skikretsene, slik:
a. Lederen i hver skikrets. Ved leders forfall møter nestleder. Er både
leder og nestleder forhindret fra å møte, kan det velges annen
representant
b. En representant fra hvert kretsstyre
3. Representanter for idrettslagene, som er medlemmer iht. § 4, valgt av og blant
disse etter følgende skala iht. NIFs oppgave pr. januar i skitingåret:
a. 1 representant fra hver krets
b. 1 ekstra representant fra kretser med mer enn 3.000 medlemmer
c. 1 ekstra representant fra kretser med mer enn 6.000 medlemmer
d. 1 ekstra representant fra kretser med mer enn 9.000 medlemmer
e. 1 ekstra representant fra kretser med mer enn 12.000 medlemmer
f. 1 ekstra representant fra kretser med mer enn 15.000 medlemmer
Alle representanter etter pkt. 2 og 3 må være medlem av et idrettslag i den
kretsen hun/han representerer. Ingen kan representere mer enn en krets.
4. Representantene fra Foreningen til Skiidrettens Fremme beregnes etter
samme system som pkt. 2 a-b og 3 a-f iht. NIFs oppgave pr. januar i
skitingåret.

Dette gir følgende fordeling av representanter:
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SKIKRETS
fra
kretsene
01
02
03
04
05
06
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Østf old Skikrets
Akershus Skikrets
Oslo Skikrets
Hedmark Skikrets
Oppland Skikrets
Buskerud Skikrets
Hordaland Skikrets
Sogn og Fjordane Skikrins
Møre og Romsdal Skikrets
Sør-Trøndelag Skikrets
Nord-Trøndelag Skikrets
Nordland Skikrets
Troms Skikrets
Finnmark Skikrets
Agder og Rogaland Skikrets
Telemark og Vestf old Skikrets

Sum kretser

Antall representanter
fra
idrettslagene

Sum

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
4
3
4
4
5
3
3
3
6
5
4
3
2
4
4

3
6
5
6
6
7
5
5
5
8
7
6
5
4
6
6

32

58

90

Skiforeningen

6

Skistyret

14

TOTAL

110

NSF er nest største særforbund i NIF. Vi er det største særforbund i en individuell idrett.
Vi er det mestvinnende særforbund i olympisk sammenheng. Og sist, men ikke minst
representerer vi Norges nasjonalidrett. En bevegelse som NSF er, trenger et øverste organ
en viss bredde og størrelse.
Det kan møte 110 representanter på Skitinget i 2010. Av disse representerer 106 delegater
kretsene/idrettslagene og Skiforeningen. 32 av 106 er rene kretsrepresentanter.
Skikretsene stemmetall alene utgjør 29 % av det totale stemmetall på Skitinget i 2010.
Kretsene har altså alene nesten blokkerende mindretall i forhold til lovsaker dersom de
stemmer likt.
Forbund som har gått over til direkte klubbrepresentasjon, melder om positive erfaringer
med dette. Fotballtinget i mars 2010 hadde 246 delegater med stemmerett, hvorav 228
var fra klubbene og 18 kretsledere. Fotballstyret har ikke lenger stemmerett på
Fotballtinget. Fotballkretsenes stemmetall utgjorde 7 % av det totale stemmetall på
Fotballtinget 2010.
I forbindelse med diskusjonen om sammensetningen av Idrettstinget er det nå fremmet
forslag om idrettslagsrepresentasjon også der.
Demokratiet er ikke gratis. Men kretsene har gode muligheter i å redusere kostnadene
ved å velge lagsrepresentanter fra de som deltar på fagmøter, slik at representasjonen på
Skitinget ikke trenger å bli veldig fordyrende.
Den formelle begrunnelsen for Skistyrets innstilling er at en tilbakevending til
kretsrepresentasjon ikke vil bli godkjent av NIF. Den generelle utvikling i idretten går den
motsatte vei.
Lovutvalgets bemerkninger:
Lovutvalget har ingen bemerkninger.
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Svein Markussen
Viktig at kretsene har majoritet på Tinget og ikke klubbene. Det økonomiske aspektet
også viktig med tanke på at det er en stor økonomisk belastning med mange
Tingdelegater.
Sverre Seeberg
Vi bør avvente neste NIFs Ting før vi eventuelt gjør justeringer i antall Tingdelegater.
Olav Olstad
Ser ingen motforestilling mellom antall klubb og kretsrepresentanter. Som et av Norges
største særforbund bør vi ta oss råd til å opprettholde dagens ordning.
Vedtak:

Forslaget falt, med 77 stemmer mot og 25 stemmer for

Sak 13.3

Oppsummering av lovendringsforslag

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.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt.
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SAK 14

VALG

Valgkomiteens innstilling:
Utvalg/komite

Funksjon

Navn

Krets

Skistyret
Skistyret
Skistyret
Skistyret
Skistyret
Skistyret
Skistyret

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Sverre Seeberg
Erik Røste
Gunhild Dugstad
Toril Skaflestad
Torbjørn Vik
Roy Saugestad
Kristin Vestgren Sæterøy

Oslo
Oppland
Sogn og Fjordane
Troms
Sør Trøndelag
Nord-Trøndelag
Buskerud

Alpinkomiteen
Alpinkomiteen
Alpinkomiteen
Alpinkomiteen
Alpinkomiteen
Alpinkomiteen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Ungdomsrep.

Elling Breivik
Knut Johan Bere
Karina Birkelund
Eva Tine Riis-Johannessen
Lars Inge Graabak
Vaar Havnelid Nilsen

Akershus
Møre og Romsdal
Hordaland
Oslo
Sør Trøndelag
Akershus

Freestylekomiteen
Freestylekomiteen
Freestylekomiteen
Freestylekomiteen
Freestylekomiteen
Freestylekomiteen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Ungdomsrep.

Sigbjørn Slåtten
Kristian Buvarp
Frode Sæter
Eimund Staverløkk
Mona Hauge
Kristin Lemme

Hordaland
Akershus
Oslo
Sør Trøndelag
Oslo
Hordaland

Hoppkomiteen
Hoppkomiteen
Hoppkomiteen
Hoppkomiteen
Hoppkomiteen
Hoppkomiteen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Ungdomsrep.

Steinar Johannessen
Hroar Stjernen
Hugo Forfang
Kjersti Haugen Espelid
Dag Schjerven
Anette Sagen

Buskerud
Nord Trøndelag
Troms
Oslo
Oslo
Nordland

Kombinertkomiteen
Kombinertkomiteen
Kombinertkomiteen
Kombinertkomiteen
Kombinertkomiteen
Kombinertkomiteen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Ungdomsrep.

Paul Einar Borgen
Anders Fjøsne
Bjørg Nyeng Olsen
Wenche Andersen
Harald Sørli
Peder B Sandell

Akershus
Akershus
Sør Trøndelag
Akershus
Hedmark
Oslo

Langrennskomiteen

Leder

Hermod Bjørkestøl

Akershus
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Langrennskomiteen
Langrennskomiteen
Langrennskomiteen
Langrennskomiteen

Nestleder
Medlem
Medlem
Ungdomsrep.

Bente Asp
Torbjørn Skogstad
Svein Ove Dyrdal
Ingrid Bogholm Knutsen

Nord-Trøndelag
Troms
Sør Trøndelag
Troms

Telemarkskomiteen
Telemarkskomiteen
Telemarkskomiteen
Telemarkskomiteen
Telemarkskomiteen
Telemarkskomiteen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Ungdomsrep.

Birger Goberg
Iver Olav Krohn
Anne Nome
Mai-Linn Vinger
Finn Anmark
Jørgen Holst

Buskerud
Møre og Romsdal
Akershus
Oppland
Akershus
Oslo

Apellutvalget
Apellutvalget
Apellutvalget

Leder
Nestleder
Medlem

Gunn Berit L. Aarvik
Anders Felde
Gunn Harjo

Apellutvalget
Apellutvalget
Apellutvalget
Apellutvalget

Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Berit Dalvik
Jan Arild Berg
Svein O. Markussen
Inge Fænn

Hordaland
Sogn og Fjordane
Finnmark
Telemark og
Vestfold
Oppland
Buskerud
Sogn og Fjordane

Domsutvalget
Domsutvalget
Domsutvalget
Domsutvalget
Domsutvalget

Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Anne Cathrine Frøstrup
Torill Breivik Skikstein
Geir Mauseth
Ingolf Mork
Astrid Lødemel

Skiforeningen
Buskerud
Hedmark
Møre og Romsdal
Oslo

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget
Kontrollutvalget

Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Arvid Sulland
Kari Uglem
Ingun Raastad
Per Øyvind Tveten
Ole Andreas Hustad

Oppland
Sør Trøndelag
Akershus
Hordaland
Nord-Trøndelag

Lovutvalget
Lovutvalget
Lovutvalget
Lovutvalget
Lovutvalget

Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Andreas Ekker
Karianne. F. Jensen
Pål Th. Teigen
Petter Grønås
Ruth Schmid

Sør Trøndelag
Oslo
Buskerud
Nordland
Sør Trøndelag

Vedtak:

Alle valg ble gjort enstemmig iht. innstilling
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Valgkomité
Skistyrets forslag til leder og nestleder:
Arvid Sulland, leder
Kari Uglem, nestleder

Forslag fra Kari Hovin Kjølle:
Ingunn Raastad, leder
Gunn Berit Lunde Aarvik, nestleder
Thor Inge Bollestad, medlem
Argumentet fra KHK var at man ønsket fornyelse og flere kvinner inn i styrer og utvalg i
NSF.

Odd Rollan:
Enig i forslaget fra Hovin Kjølle.
Svein Markussen:
Mente det hadde vært enighet i det uformelle kretsledermøtet på fredag at Inge Fænn var
kretsledernes representant.
Sverre Seeberg:
Alle har et ansvar i forhold til valg av representanter.
Ole Kristian Halvorsen:
Støtter forslaget fra Hovin Kjølle på Thor Inge Bollestad

Forslagene ble satt opp mot hverandre med følgende resultat
Arvid Sulland
Ingunn Raastad

54 stemmer
47 stemmer

Sulland valgt som leder av valgkomiteen
Kari Uglem
Gunn Berit Lunde Aarvik

50 stemmer
51 stemmer

Lunde Aarvik valgt som nestleder
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Inge Fænn
Thor Inge Bollestad

52 stemmer
49 stemmer

Fænn valgt som kretslederrepresentant
G:

Representanter til Norges Idrettsforbunds Ting

Iht. NSFs lov skal Skitinget velge representanter til Idrettstinget.
Presidenten møter i henhold til NIFs lov 3-2, pkt. c og d. I tillegg til presidenten har NSF
rett til 3 eller 2 representanter (+/- 1200 lag).
Neste ordinære Idrettsting er i 2011.
Dersom det skulle bli innkalt til ekstraordinært Idrettsting før neste ordinære Skiting, er
det ikke hensiktsmessig å innkalle til ekstraordinært Skiting bare for å velge
representanter.
En generell fullmakt til Skistyret vil hindre dette.
Skistyrets forslag til vedtak:
Skistyret ber om fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettstinget.
Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Skipresident Sverre K. Seeberg:
Takket for tilliten.
Presidenten takket og delte ut blomster til
•
Kari Uglem som gikk ut av Skistyret
•
Dirigentene
•
Representanter fra administrasjonen
Presidenten ønsket nye styremedlemmer velkommen til Skistyret.
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