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1 ÅPNING 

  

Skipresidentens åpningstale 

Hilsningstaler 
 

2 GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER 
 

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

 
 

3 GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 
 
  Følgende forretningsorden er fastsatt som veiledende for NSFs ting: 

 
a) Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er) 

 
b) Ingen representanter gis anledning til ordet mer enn 2 ganger i samme 

sak. Med 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 ved godkjenning av sakslisten. (NSFs lov 
§ 18 (6)) 

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

   
Forslag 
2 dirigenter     Johan Baumann, Nils P. Støyva 
2 sekretærer     Thor Gjelsvik, Ellie Lein 
3 medlemmer til redaksjonskomite  Foreslås på skitinget 
2 repr. Til å underskrive tingprotokoll Foreslås på skitinget 
5 personer til tellekorps   Toril Vik, Erik Andresen, Stig Aambø, 
     Birgitte Gustavsen, Petter Furseth 

 

5 NORGES SKIFORBUNDS BERETNING  
 

Beretningen for 2012-2013 og 2013-2014 foreligger i egne vedlegg (vedlegg 1 og 2).  
 

Skistyrets forslag til vedtak: 
 

 Beretningene for 2012-2013 og 2013-2014 godkjennes. 

6 NORGES SKIFORBUNDS REGNSKAPER FOR 2012 og 2013 
 
 

6.1 Regnskap 2012 og 2013 
 
Årsregnskapene for 2012 og 2013 foreligger i NSFs beretninger (vedlegg 1 og 2). 

 
 

 Skistyrets forslag til vedtak: 
 

 Årsregnskapene for 2012 og 2013 godkjennes. 
 
 

6.2 Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretning 
 

Revisjonsberetninger foreligger i beretningene sammen med regnskapene (vedlegg 1 
og 2). 

 
Kontrollutvalgets beretning følger som vedlegg 3. 
 

 
 Skistyrets forslag til vedtak: 

 
 Revisjonsberetninger og kontrollutvalgets beretninger tas til etterretning. 
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7 REVISOR OG REVISORS HONORAR  
   

Skistyret fremmer for skitinget forslag om engasjement av revisor, og ber om fullmakt til 
å fastsette revisors honorar.  

 
        Skistyrets forslag til vedtak:  
   

 Skitinget engasjerer Deloitte som NSFs revisor 
 Skistyret gis fullmakt til å fastsette revisors honorar 

 

8  FORSLAG FRA SKISTYRET 
 

8.1 VM kandidat Nordiske grener 
 
Skistyret fremmer for skitinget forslag om Trondheim som kandidat til VM i nordiske grener. 
 

 
        Skistyrets forslag til vedtak:  

 
 Skitinget gir skistyret fullmakt til å starte forhandling med Trondheim kommune 

om å være vertskap for neste VM på ski i nordiske grener i Norge 
 Under forutsetning av at Norges Skiforbund og Trondheim kommune blir enige 

om en samarbeidsavtale for arrangementet og søkeprosessen, gis skistyret 
fullmakt til å søke om VM i nordiske grener i Trondheim 

 Det tas sikte på å søke i 2021. Skistyret gis fullmakt til å avklare dette i 
samarbeid med Trondheim kommune 

 
Begrunnelse 
I 2012 vedtok Skitinget at ved et positivt vedtak om vinter OL til Oslo i 2022, skal skistyret 
arbeide for et fremtidig VM i nordiske grener utenfor Oslo (Skipolitisk dokument, pkt. 3.3.8). 
 
Norges Skiforbund arbeider aktivt med å påvirke at Stortinget fatter et positivt vedtak om en 
statsgaranti for en OL søknad i 2022. Saken om statsgaranti vil trolig bli behandlet i 
Stortinget høsten 2014. Tildeling av OL for 2022 gjøres av IOC i juli 2015.  Valg av fremtidig 
arrangør av VM nordiske grener kan virke positivt for arbeidet med en statsgaranti.  På 
denne måten vil Stortinget, herunder lokale stortingspolitikere, være kjent med 
Skiforbundets holdning til en fremtidig VM søker. Skistyret er derfor av den oppfatning at 
det allerede på nåværende tidspunkt bør velges hvor et fremtidig VM i nordiske grener vil bli 
lagt. Da Skitinget har lagt til grunn at fremtidig VM kandidat i nordiske grener først skal 
avklares etter et positivt vedtak om OL til Oslo,  ber  skistyret om Skitingets tilslutning til å 
velge VM kandidat før beslutning om statsgaranti og eventuell tildeling av OL er fattet.  

Skistyret har vært i dialog med de aktuelle vertskommunene og skikretsene som kan avholde 
et VM i nordiske grener. Skimiljøet i Trøndelag har meldt sitt kandidatur. Det arbeides aktivt 
med plan for finansiering av søkearbeidet, tilrettelegging for nødvendige kommunale vedtak, 
og vurdering av nødvendige anleggsoppgraderinger. I Trondheim kommune er saken 
behandlet i formannskapet, og en mulighetsstudie knyttet til utviklingen av anlegget i 
Granåsen er laget. Videre er saken behandlet i Bystyret i Trondheim med positivt utfall. 
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Skistyret ber med dette som bakgrunn om Skitingets fullmakt til å starte forhandling med 
Trondheim kommune om å være vertskap for neste VM i nordiske grener.  
 
Det henvises videre til NSFs lov §21-9 c hvor det står at samarbeidsavtaler mellom NSF og 
tekniske arrangører av verdensmesterskap på ski i de enkelte grener skal behandles av 
skitinget. Skistyret ber med utgangspunkt i dette om fullmakt til å inngå forhandlinger med 
Trondheim kommune om å være vertskap for neste VM i nordiske grener i Norge, under 
forutsetning av at formalkrav til en VM søker blir oppfylt.  
 
Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger: 

Lov- og påtaleutvalget har ingen bemerkninger. 
 

8.2 Prosjektmidler kompetanseutvikling 2015-2017 
 

Skistyret fremmer for skitinget forslag om å opprette et prosjekt innen kompetanseområdet 
for årene 2015-2017.  

 
Skistyrets forslag til vedtak:  
   

 Skitinget gir skistyret fullmakt til å styrke kompetanseområdet gjennom 
prosjektmidler i en treårsperiode fra 2015-2017 gjennom å benytte inntil 2 
millioner kroner i hvert av prosjektårene, totalt 6 millioner kroner. Ved behov gis 
det fullmakt til å finansiere prosjektet av egenkapitalen, oppad begrenset til 2 
millioner kroner pr. år.  

 
Begrunnelse 
Norsk idrett vedtok i 2010 nytt rammeforslag for en felles trenerløype for alle særforbund.  
Målet med ny trenerløype ble definert slik: «Trenerutdanning skal sikre en 
kompetansebasert idrettsutvikling gjennom kvalifiserte trenere». Det var derfor ønskelig 
med en standardisering av utdanningen for alle idretter.    
 
Innføringen av ny Trenerløype har betydd endring i kurs- og utdanningskonsepter for alle 
særforbund. Den nye trenerløypa er mere omfattende i tidsbruk og innhold enn det tidligere 
utdanningssystemet i Skiforbundet var, eksempelvis nevnes at trener 1 kurset har økt fra 16 
til 45 timer. Det er høye krav til faglig innhold og kompetansemateriell knyttet til 
trenerkursene. Alle grener innen skiidretten må utarbeide grenspesifikke kursmoduler for 
Trener 1-4. 
 
Norges Skiforbund begynte i 2011 utviklingen av ny trenerløype. Pr. dato har flere grener 
kommet i mål med utvikling av Trener 1 kurs, men det gjenstår fremdeles mye arbeid knyttet 
til utvikling av Trener 1, 2 og 3, samt utvikling av e-læringsprogrammer. Det er også et 
kontinuerlig behov for arbeid knyttet til gjennomføring av kurstiltak og utdanning av 
kurslærere til dette.  Status i utvikling av Trenerløypa følger i tabellen nedenfor.  
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Våren 2014 er det gjort en analyse av hvilke ressurser som kreves for å komme i mål med 
utvikling av trenerløypa, og å få gjennomført målet om 330 kompetansetiltak per  år. 
Analysen viser at det er behov for i overkant av 3 årsverk til å koordinere og drive 
utviklingsarbeid for å nå målene vedtatt av skitinget i 2012. Pr. i dag har Skiforbundet 
sentralt tilgjengelig 0,5 årsverk til dette arbeidet, og grenene og skikretsene har til sammen 
1,1 årsverk med tilgjengelige ressurser. For å nå målene i skipolitisk dokument mangler vi 1,5 
årsverk til å arbeide med kompetanserettede tiltak.  
 
I 2012 vedtok Skitinget konkrete mål om gjennomføring av kompetansetiltak i 
organisasjonen. Tabellen nedenfor viser at vi pr. 2014 ikke har nådd målene, og utviklingen 
viser en negativ tendens. Etter skistyrets oppfatning er det derfor viktig å øke ressursene 
innen kompetanseområdet for å nå målene på lang sikt, og for på kort sikt å få iverksatt tiltak 
for kompetanseutvikling i organisasjonen.  
 

 
 
Arbeidet med utvikling av trenerløypa har siden oppstarten i 2011 vært finansiert gjennom 
post 3 midler. I arbeidet med trenerløypa har Norges Idrettsforbund åpnet for at særforbund 
kan bruke post 3 midler til lønn i en overgangsperiode i ferdigstillelse av trenerløypa.  
Skiforbundet har i perioden 2011 til 2014 benyttet midlene til utvikling, men post 3 midler 
alene dekker ikke behovet for ressurser for å nå målene. Skistyret ber derfor skitinget om 
fullmakt til å styrke kompetanseområdet gjennom å benytte 2 millioner kroner hvert år i en 3  
års periode fra 2015-2017. Dersom det ikke lykkes å finansiere prosjektet gjennom eksterne 
midler ønsker likevel skistyret å igangsette tiltaket, og ber om fullmakt til å gå med 
underskudd over driften i Skiforbundet tilsvarende prosjektfinansieringen, 2 millioner 
kroner pr. år, maksimalt 6 millioner kroner i perioden 2015-2017.  
 
Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger: 

Lov- og påtaleutvalget har ingen bemerkninger 
 
 
 

Status utvikling av trenerløypa, pr. mai 2014
Gren Trener 1 Trener 2 Trener 3 Trener 4 E-læring Utd. Kurslærere
Alpint under arbeid ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt kontinuerlig
Langrenn ferdig under arbeid ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt kontinuerlig
Hopp ferdig ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt kontinuerlig
Kombinert ferdig ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt kontinuerlig
Freestyle - twin tip ferdig ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt kontinuerlig
Freestyle - kuler ferdig ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt kontinuerlig
Freestyle skicross ferdig ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt kontinuerlig
Telemark under arbeid ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt kontinuerlig
Telemark - Randonee under arbeid ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt ikke påbegynt kontinuerlig
Integrering (moduler) modul ferdig under arbeid ikke påbegynt ikke påbegynt Modul trener 1 kontinuerlig

45 timer 75 timer 90 timer 90 timer

Gjennomførte kurs- totalt 2012-2013. Registrert i Sportadmin. Mål SPD 
  2012 2013 2012-2016 
Antall kurs/tiltak 212 208 325 
Antall deltagere  3357 2848 4000 
Antall elevtimer 40546 31690 52000 
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8.3 Handlingsplan for antidopingarbeidet i norsk skiidrett 
 
Skistyret fremmer for skitinget forslag om å vedta en handlingsplan for antidopingarbeidet i 
skiidretten. Handlingsplanen følger som vedlegg 4.  

 
 
Skistyrets forslag til vedtak:  

 
 Handlingsplan for skiidrettens antidopingarbeid vedtas  

 
Begrunnelse 
Det er nedfelt i Skipolitisk dokument 2012-2016 at Norges Skiforbund skal være en aktiv 
pådriver i antidopingarbeidet nasjonalt og internasjonalt. Videre skal Norges Skiforbund 
være en av de ledende nasjonene i verden innen etikk og antidopingarbeid.  
 
Skistyret bestemte på sitt møte i februar å inngå en avtale med Antidoping Norge som «Rent 
Særforbund». For å kunne inngå denne avtalen var det påkrevet å utarbeide en 
handlingsplan for antidopingarbeidet i norsk skiidrett. Skistyret nedsatte våren 2016 en 
arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til skiidrettens handlingsplan for 
antidopingarbeid. Arbeidsgruppen ble bredt sammensatt med representanter fra skistyret, 
skikretsene, grenene og fellesadministrasjonen.  Den fremlagte planen legger til grunn at 
antidopingarbeidet skal implementeres på alle nivåer i organisasjonen, og legger til grunn 
mål og tiltak både på klubb, krets og forbundsnivå.  
 
 

9 SKIPOLITISK DOKUMENT 2012 – 2016, REVIDERING 
 

Skistyret vil gi en statusrapport på målene i skipolitisk dokument under Skitinget.  
 

Skistyrets foreslår en revidering av enkelte punkter i skipolitisk dokument for 2012-2016. 
Forslagene til revidering følger i vedlegg 5. 

 
 

Skistyrets forslag til vedtak: 
 

 De foreslåtte punktene til revidering av Skipolitisk dokument for 2012-2016 
vedtas og inntas som vedlegg til Skipolitisk dokument for perioden 2014-2016 

 

10   BUDSJETT 2014-2018 
 
Det vil bli gitt en rapport om NSFs økonomiske situasjonen i 2014 med regnskapsrapport  
pr. 30.04.2014 og budsjett for året 2014. 

 
Forslag til langtidsbudsjett for perioden 2014-2018 følger i vedlegg 6. 
 
I forbindelse med langtidsbudsjett fremlegger også skistyret prinsipper for styrehonorar for 
Skitingets godkjenning.  
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Skistyrets forslag til vedtak: 
 

 Rapport om NSFs økonomi og budsjett for 2014 tas til etterretning. 
 Langtidsbudsjett for 2014-2018 godkjennes.  
 Skitinget godkjenner prinsipper for frikjøp av skipresident og visepresident, 

samt styrehonorar for øvrige styremedlemmer 
 Skitinget gir skistyret fullmakt til å fremforhandle eventuell arbeidsavtale 

for den til enhver tid sittende skipresident og visepresident 
 

 
Begrunnelse 
Prinsipper og grunnlag for langtidsbudsjettet vil bli gjennomgått på Skitinget. 
 
Med henvisning til det grunnleggende prinsippet om at skistyret ikke bør fastsette sine egne 
styrehonorar, men at dette gjøres av Skiforbundets øverste myndighet, ber Skistyret om at 
Skitinget godkjenner  prinsipper for frikjøp av skipresident og visepresident, samt 
styrehonorar.  
 
Når det gjelder dekning av øvrige utgifter for styremedlemmer og andre tillitsvalgte er dette 
regulert i NSFs lov §11 hvor det heter: Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, 
faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av 
vervet.  
 
Følgende prinsipper fremlegges for Skitinget:  
 
Forslag til generelle prinsipper for frikjøp av den til enhver tid sittende skipresident: 

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

2. President i Norges Skiforbund skal kunne dekke sitt verv uavhengig av bosted 
3. Skistyret fastsetter lønn og øvrige betingelser  
4. Avtale om kompensasjon for vervet skal ivareta eventuelle overgangsordninger 

ved avslutning av en presidentperiode, henholdsvis knyttet til frivillig fratreden 
eller ikke gjenvalg på skitinget 

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

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

 
Hva gjelder punkt 3 ber skistyret om Skitingets fullmakt til å fremforhandle eventuell 
arbeidsavtale med lønn og øvrige betingelser.  

Forslag til generelt prinsipp for frikjøp av den til enhver tid sittende visepresident:  
1. Visepresident i Norges Skiforbund skal motta kompensasjon for tapt 

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

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

3. Skistyret fastsetter lønn og øvrige betingelser  
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Hva gjelder punkt 3 ber skistyret om Skitingets fullmakt til å fremforhandle eventuell 
arbeidsavtale med lønn og øvrige betingelser.  

Forslag til generelt prinsipp for honorering av ordinære styremedlemmer 
 Styremedlemmer i Norges Skiforbund mottar kr. 30 000/år som honorar for 

sitt verv som styremedlem 

11 FASTSETTELSE AV AVGIFTER 
 
Det foreligger ingen forslag til endringer av avgifter og kontingenter. 
   
 Skistyrets forslag til vedtak: 
 

 Gjeldende avgifter beholdes uendret 
 

 
Skistyrets begrunnelse: 
 
Satsene for deltageravgift vedtas av Skitinget, mens satser for skilisens og lagskontingent er 
opp til henholdsvis Skistyret og Skikretsene å fastsette. 
 
Skilisens 
Gjeldende ordning og prinsipper for skilisensen ble behandlet på Skitinget i 2010. Skistyret 
vedtar hver sesong priser og forsikringsdekninger iht. fullmakt. 
 
Deltageravgift 
Satsene for deltageravgift vedtas av Skitinget. Gjeldende satser er kr 20,- i vanlige renn og kr 
30,- i turrenn. Det er ikke kommet inn forslag om endring av satsene. 
 
Lagskontingent 
Skikretsene vedtar selv system og satser for lagskontingent. 
Satser for lagskontingent ble siste gang diskutert på Skitinget i 2010. Skitinget vedtok da å 
anmode skikretsene om 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,-. 
Det foreligger ingen samlet oversikt over hvordan vedtaket er fulgt opp i kretsene. 
Kontingentsystemet varierer fra krets til krets, og hver krets må følge opp vedtaket i 
Skitinget innenfor sitt system. 

12 INNKOMNE FORSLAG  
 

12.1  Forslag fra Vestfold og Telemark Skikrets 
 
Innføring av oblatordning for skiutstyr i ungdomsklassene i langrenn 
 
Bakgrunn: 
Det er et betydelig frafall i ungdomsklassene i langrenn. I egen krets har vi registrert et 
frafall i deltakelsen på ca. 20% for hvert år i klassene 13-16 år. En av årsakene mener vi er 
et hysteri rundt skiutstyr. Mange utøvere som kommer opp i hovedlandsrennalder har 
allerede en betydelig skipark, noe som slett ikke er nødvendig. Utøvere som ikke har samme 
muligheter til å anskaffe utstyr blir fort taperne og forsvinner fra skisporten lenge før 
junioralder. 
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Norges skiforbund har i denne tingperioden hatt som en av sine prioriterte områder å 
redusere frafallet i ungdomsklassene. TVSK ser dette forslaget som et tiltak i tråd med 
skiforbundets målsetninger. 
 
Forslag: 
Det innføres en oblatordning for alle løpere som løser skilisens og som deltar i klassene G/J 
13-16 år. Løpere som løser skilisens får foran hver sesong tildelt 3 par oblater som brukes 
til merking av ski. Oblatene angir årstall og klasse. Oblatene skal festes på løperens skipar. 
Arrangør og TD skal sjekke at løperne stiller med ski med gyldig oblat. 
Dersom løpere ødelegger ski i løpet av sesongen, kan nye oblater bestilles hos skiforbundet. 
Det må da dokumenteres at ski er ødelagt. 
Oblatordningen skal være gratis for løperne og finansieres av skiforbundet. 
 
Skistyret har behandlet saken, og fremmer følgende forslag for Skitinget: 
 

Skistyrets forslag til vedtak: 
 

 Forslaget fra Telemark og Vestfold Skikrets om innføring av 
oblatordning for skiutstyr i ungdomsklassene støttes ikke 

 
Skistyrets begrunnelse: 
 
Skistyret er positive til at det iverksettes tiltak som begrenser utviklingen med at utøvere i 
ungdomsklasser etter hvert føler seg tvunget til å ha en stor skipark for å henge med i 
utviklingen. Forslaget fra Telemark og Vestfold Skikrets med innføring av oblater er 
imidlertid et omfattende prosjekt både med hensyn til praktisk gjennomføring, økonomi og 
kontrollfunksjon. Slik Skistyret ser det vil forslaget ikke vil være mulig å gjennomføre i 
praksis.  
 
Skistyret er av den oppfatning at langrennskomiteen i stedet må gjennomgå sine regler og 
retningslinjer for barne- og ungdomsrenn for å se om man kan finne andre tiltaksformer som 
begrenser denne utviklingen. 
 
 
Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger: 
 

Lov- og påtaleutvalget anbefaler å ikke støtte forslaget fra Telemark og Vestfold 
Skikrets, og tillater seg å anmode om at forslagsstiller trekker forslaget. Forslaget 
bør først gjennomgå en grundig høringsprosess i lag og skikretser, og utredes og 
behandles i relevante faginstanser og fora før et eventuelt vedtak på Tinget.  

 

13 FORSLAG TIL LOVENDRINGER 
 

Skistyrets og Lov- og påtaleutvalgets forslag til lovendringer følger i eget vedlegg 7. 
 
Skisyret har behandlet forslagene i sitt møte den 06.05.14. 

 
Skistyrets forslag til vedtak er: 
 Lovendringene vedtas 
 Lov- og påtaleutvalget gis fullmakt til å utforme de enkelte lovbestemmelser og 

redigere NSFs lov i overenstemmelse med de fremlagte forslag og Skitingets 
behandling og vedtak. 
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• Lovendringene trer i kraft når de er godkjent av Idrettsstyret 
 
Utover rene redaksjonelle endringer, omfatter lovendringene følgende punkter: 
 
1. Varamedlemmer til Skistyret 

Det foreslås at det velges 2 varamedlemmer til Skistyret. 
 
2. Muligheter for oppnevning av ny nestleder og nye medlemmer i grenkomiteene 

underveis i tingperioden 
Dersom medlemmer av grenkomiteene må fratre underveis i Tingperioden , gis Skistyret 
mulighet til å oppnevne nye medlemmer etter innstilling fra grenens fagmøte. Dersom 
grenkomiteleder må fratre, fungerer nestleder som komiteens leder i resten av perioden, 
dog uten stemmerett i Skistyret. Dette er en presisering av praksis som har vært fulgt ved 
tilsvarende tidligere tilfeller. 
 

3. Medlem av valgkomiteen oppnevnes på Skitinget 
Medlem av valgkomiteen som i hht gjeldende lov skal velges på Kretsledermøtet  året før 
Skitinget, velges i stedet samtidig som valgkomiteens leder og nestleder på forutgående 
Ting. Dette er i hht praksis ved de siste Skitingene. 
 

4. Reisefordeling fjernes  
Bruk av reisefordeling ved Skiting, kretsledermøter og fagmøter er en ren administrativ 
rutine og foreslås fjernet fra loven.  
 

5. Lov- og påtaleutvalgets mandat 
Kun Lov- og påtaleutvalget har påtalekompetanse i NSF og kan reise straffesak innen 
NSFs organisasjon. Dette er en konkretisering av eksisterende ordlyd i § 38. 

 
 
Lov- og påtaleutvalgets bemerkninger: 
Lov- og påtaleutvalgets kommentarer fremgår av vedlegget. 

  

14 VALG  
 

Innstilling fra Valgkomiteen foreligger i vedlegg 8. 
 

I henhold til gjeldende lov for NSF skal det velges:   
 

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

B: Kontrollutvalg 
 Leder, nestleder, medlem, 2 varamedlemmer. 

  
C: Lov- og påtaleutvalg 
 Leder, nestleder, medlem, 2 varamedlemmer 

 
D: Valgkomité 
 Leder og nestleder. 

 
MERK: Det foreligger forslag om endring av NSFs lov som innebærer at 1 
medlem velges av Skitinget og ikke av Kretsledermøtet (året mellom Skiting) 
slik gjeldende lov sier. Blir forslaget vedtatt velges i tillegg 1 medlem av 
valgkomiteen på Skitinget. 
Representanter for grenene i Valgkomiteen velges på fagmøtene året før 
Skitinget. 
 

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

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

  Skistyrets forslag til vedtak: 
 

 Skistyret gis fullmakt til å oppnevne delegater til Idrettstinget.  
 




