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Fagmøtet – NSFs lov §36

• Rådgivende organ for Skitinget, Kretsledermøtet, Skistyret og grenkomiteen

• Kan behandle alle saker innen grenkomiteens oppgave- og 

myndighetsområde

• I hht loven skal fagmøte avholdes hver vår. For øvrig etter behov.

NSF har tradisjon for å avholde høstmøte i tillegg



Fagmøtet – representasjon og stemmerett

Stemmerett

• En representant for hver skikrets sin grenkomite

• Grenkomiteens medlemmer

• Skikretser uten grenkomite kan oppnevne en representant dersom kretsen 

har dokumentert aktivitet i grenen

Representasjonsrett

• Generalsekretær, ansatte, løpernes tillitsvalgte, underutvalg m.fl.

• Praksis i NSF er at møtene er åpne



Fagmøtets oppgaver (§36, pkt 4)

• Behandle komiteens beretning

• Uttale seg om komiteens regnskap

• Uttale seg om komiteens handlingsplan

• Uttale seg om komiteens budsjettforslag

• Uttale seg om forslag til endringer i rennreglementet

• Uttale seg om komiteens kvoteforslag i NM og andre renn

• Andre saker fremmet av komiteen eller skikretsene



Fagmøtets oppgaver forts.

• Velge valgkomite (året før skitinget) med 3 medlemmer 

• Innstille til Skitinget forslag til leder av grenkomiteen

• Innstille til Skistyret forslag til nestleder og 1-4 medlemmer



Valg av grenkomite

• Leder, nestleder og 1-4 medlemmer

• En representant under 28 år

• Regler om valgbarhet (alder, medlemskap)

• Kjønnsfordeling 

• Begge kjønn skal være representert

• Minst to fra hvert kjønn ved valg av mer enn tre representanter

• Valgkomiteinstruks med politiske føringer


