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Hva: AK telefon møte 

:Dato/Tid  19.01.15 kl.18.00-20.00 

Hvor: Gardemoen 

Tilstede: Elling Breivik, Lars-Inge Graabakk, Andrea Bell Pedersen, Nina Baardseth , 
Anne-Cathrine Enstad, Karina Birkelund, Claus J Ryste 

Forfall:  

Kopi: Skistyret – NSF administrasjon 

Referent: Claus J Ryste 

 
 
AGENDA  
1)  Status fra AK leder 
2) Status fra Sportsjef 
3) Status økonomi og gjennomgang budsjett 2015 
4) Handlingsplaner for 2014-2016 
5)  Gjennomgang uttak til VM (Endelig frist 26.01) 

a) Status gjennomføring VM Vail 
6) Gjennomgang uttak til Jr. VM (endelig frist tidlig feb.) 
7) Eventuelt 

 
 

RAPPORTERING 
 

• AK leder informerer om status på saker mellom Skistyret og komite. Hvilket 

syn vi står på i sentrale valg for organisasjonen.  Det er bestemt å sette ned et 

organisasjonsutvalg for å se på hele organiseringen av NSF. Målet er å jobbe 

mer effektivt, og se på mulighetene for bedre utnyttelse av stab, samt øke 

inntekter. Igangsatt av sentraladministrasjonen og skistyret. Organiseringen 

av utvalget er sportsjefene fra de 3 store grenene, samt General sekretæren, og 

kombinert lederen som representerer de små grenene. Vise president Eva-Tine 

Riis-Johannesen leder utvalget. 

 

• Sportsjef redegjorde for status på lagene: 

• Vi har utfordringer på damesiden med miljø og resultater som dessverre ofte 

henger sammen. Her satte vi inn eksterne tiltak allerede i november, samt at 

Karina har fulgt opp mot EC spesielt i tillegg. Tiltakene er ment som en 
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styrkelse av miljøene for å langsiktig ta tak i utfordringene for å utvikle oss 

mot målet med topp og bredde på damesiden. 

• Herrelagene har hatt bra utvikling og det har vært en krevende høst og vinter 

både når det gjelder logistikk, skader, treningsforhold og ressurser. WC 

herrelaget er når det blir uforutsette hendelser på et absolutt minimum av 

ressurser for å kunne henge med de sterkeste nasjonene. All honnør til ansatte 

for en ekstra ordinær innsats i perioden. EC herrer har gjennomført samlinger 

med flere utøvere utenfor lag som har fungert bra. 

• Administrativt er vi nå styrket med antall personer og har fått tatt tak i flere 

saker som er veldig bra. Vi har fått en mer rendyrket organisasjon som kan 

jobbe mer målrettet, som både gir bedre trivsel og nok mer effektivitet.  

• I Vail vil vi ha et stort antall gjester gjennom hele perioden. Administrasjonen 

med John-Olav i spissen vil lede arbeidet mot gjestene. AK leder blir med hele 

perioden og bistår sportsjef i arbeidet knyttet mot troppen, samt støtte mellom 

gjester og troppen. Så langt ligger alt i rute i Vail/Aspen i henhold til ønsket 

plan. Utfordringen ser ut til å bli kostnader grunnet valutakurs, prisøkning i 

VM perioden, samt størrelse på troppen. 

 

DISKUSJONS- OG VEDTAKS SAKER   
 

• Sportssjef redegjorde kort for utsendt info angående uttak til VM og 

vurderingene som ligger bak forslaget til uttak. AK besluttet å stille seg bak 

uttaket, og ved eventuelle mulige endringer på underliggende resultater eller 

annet ble det besluttet å ta eventuelle endringer på mail. 

• Sportsjef redegjorde for gjennomføringen og uttaket til Jr. VM på Hafjell. 

Siden AK har besluttet at det skal være fulle kvoter på hjemmebane, ble det 

også presisert at AK ønsket så langt det lar seg gjøre å bruke mest mulig 

matematisk uttak med grunnlag i lik fordeling gutter og jenter i troppen. 8/8. 

• Budsjett 2015 ble gjennomgått uten øvrige kommentarer. Økonomien for 2014 

er krevende, og prognosene nå viser et underskudd. AK ønsker å få tilsendt 

oppdatert info når det foreligger.  
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• Bakgrunn i NSF utvidede handlingsplan for perioden har Skistyret bedt AK om 
en oppdatert handlingsplan for perioden. Handlingsplanen ble gjennomgått 
med innspill og enstemmig vedtatt oversendt til Skistyret. 

• Neste AK møte ble satt til telefonmøte 23.03.2015. Utover det ble det bestemt 
med mailkontakt for beslutninger knyttet til uttak osv.  

 
 
 


