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Deltagerliste 
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Fredag kl. 18.00 – 20.00:  
 

Kort innledning ved LK-leder 
 
Torbjørn Skogstad holdt en kort innledning ved møtets start.  
Noen hovedpunkter fra innledningen:  
 

o Vår- og Høstmøtene er en viktig møteplass 
o LK har hatt som mål å lage en agenda som møter ”Langrenns-

Norge” 
o Handlingsplanarbeidet: Vi må prøve å fremstille arbeidsmål og –

oppgaver enkelt. 
o LK har brukt tid på å diskutere ”roller”.  
o Den nye Langrennskomiteen: Bra gruppe, stor kompetanse, 

utfordrer.  
 

o Kort om hvordan langrenn administrativt (ansatte) er organisert:  

 
 

 

Terminlistesaker:  
o Terminlistens Hovedpunkter 2012-2013 ble gjennomgått.  

Det ble ikke gjort endringer i løpet av Høstmøtet.  
Terminlistens Hovedpunkter er publisert på forbundets nettside:  
http://www.skiforbundet.no/langrenn/Skirenn/Documents/Terminlister/Termin
listens%20Hovedpunkter%20Langrenn%202012-2013.pdf  

 
o Terminlistens Hovedpunkter for 2013-2014:  

Denne er ikke satt opp ennå.  
Langrennskomiteen vil komme tilbake med et utkast før jul 2012.  
 

o Sesonginformasjoner. 
Utkastet til sesonginformasjoner 2012-2013 ble gjennomgått.  
Det ble ikke foretatt endringer i løpet av Høstmøtet.  
Sesonginformasjoner er publisert på forbundets nettside:  
http://www.skiforbundet.no/langrenn/Skirenn/Documents/Sesonginformasjoner
%20Langrenn%202012-2013.pdf  

http://www.skiforbundet.no/langrenn/Skirenn/Documents/Terminlister/Terminlistens%20Hovedpunkter%20Langrenn%202012-2013.pdf
http://www.skiforbundet.no/langrenn/Skirenn/Documents/Terminlister/Terminlistens%20Hovedpunkter%20Langrenn%202012-2013.pdf
http://www.skiforbundet.no/langrenn/Skirenn/Documents/Sesonginformasjoner%20Langrenn%202012-2013.pdf
http://www.skiforbundet.no/langrenn/Skirenn/Documents/Sesonginformasjoner%20Langrenn%202012-2013.pdf
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Landslagene (Vidar Løfshus) 
Vidar Løfshus hadde en presentasjon som er vedlagt referatet.  
Se eget vedlegg.  
 

Markedsarbeidet 
Markedsarbeidet i Langrenn ble presentert av sponsorsjef Martine 
Thorleifsson.  

Se eget vedlegg.  
 
 

 
 
Lørdag kl. 09.00 – 10.00  
 

Fellessesjon NSF: Orientering til alle deltagere (alle grener 
m.m.) 

o OL 2022 v/Skipresidenten 
o Ungdoms-OL 2016 (Atle Roll Mathisen) 

 
o Her er et kort stikkordsresyme vedr YOG 2016, og OL-søknad 2022:  

 

 

 
 

 
 

OL-søknad 2022 
• Utgangspunkt: Tildeling av OL 2018 til PyeongChang  

- Trolig OL i Europa i 2022 
• Drøftinger med kretser og særforbund  
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• Samtaler med politikere 
• De vinterolympiske forbund ønsket Oslo som arrangørby i 

samarbeid med Lillehammer regionen 
• Støttet av Idrettsstyret  

 
• 23/5-13; Behandling i Oslo Bystyre 
• 14/11-13; Navn på mulig søkerby oversendes IOC 
• Juli-14; IOCs utvelgelse av offisielle kandidatbyer  
• Jan-15; Andre søknad IOC med statsgaranti 
• 31/7-15; Valg av arrangørby  

 
• Viktig at anleggene kommer hele norsk idrett tilgode  
• Flest hverdager i norsk idrett – anleggene må fungere både 

som bredde- og mesterskapsanlegg 
• Gode arkitektoniske løsninger 
• Viktig at det er et reelt behov for anleggene slik at både før- 

og etterbruk er sikret 
 

 
 

Lørdag kl. 10.15 – 11.45:  
 

Langrennskomiteens rolle i NSFs organisasjon 
o Innledning v/Langrennskomiteens nestleder Nils Kristian Nakstad 

 
• LK sin  rolle i NSF organisasjon – noen refleksjoner  

 
• Formelt utgangspunkt – NSF er en juridisk enhet 

 
Skistyret  
• Leder og forplikter NSF 
• Fullt styreansvar for all virksomhet i NSF 
• Delegering gitt av NSFs lov og vedtak 

 
Grenkomiteene  
• Rådgivende organ overfor Skistyret  
• Utøvende organ innenfor hver gren 
• Ansvar for sportslig aktivitet gjennom sportssjefen 
Generalsekretæren 
• Daglig leder av NSFs administrasjon 
• Innstillende myndighet til Skistyret  
• Ansvarlig for gjennomføring av styrevedtak 

 
 

• Grenkomiteene  
• Ansvar for sportslig aktivitet i grenen 
• Budsjett vedtatt av Skistyret  
• Ansvar for grenens markedsinntekter  
• Underlagt NSFs regnskapsrutiner og kontroll og 

retningslinjer på personalområdet 
• Ansetter sportssjef 
• Organiserer lag og ansatte i grenen 
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• Fagmøtene 
• Rådgivende organ for Skitinget, Skistyret og komiteene 
• Lovbestemte oppgaver  
• Ikke formelle beslutningsorgan 
• Viktige fora for kommunikasjon og forankring 

 
 
 

 
 

Skikretsens organisering og LKs rolle i kretsen 
o Innledning ved Siv Jørgensen, Nord-Trøndelag Skikrets.  
o Dette innlegget er referert i separat vedlegg.  
o Se eget vedlegg: ”Nord-Trøndelag Skikrets”.  

 
 

 
 

 
- Se også Vedlegget: ”Sportplan Troms Skikrets”
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Fokusområder!: Temaområder som skal ”løftes” i 
kommende periode.  

 
Kort innledning om temaet ved LK-medlem Runa Skyttersæter.  
Runa illustrerte sine tanker gjennom et par figurer, som er gjengitt 
nedenfor.  
De enkelte elementer i figuren er gjen\sidig avhengige av hverandre:  

o Først har vi alle rekruttene. 
o Så må vi ha anlegg.  
o Så må vi utdanne (trenere, ledere, arrangører m.m.) 
o Øverst i pyramiden er toppidretten.  

 
I Norges Skiforbund ”driver Toppidretten nå seg selv” ved et profejonelt 
apparat.  
NSF sentralt har vedtatt  i kommende periode å satse på: 
Kompetanseutvikling, Anlegg, Barn/bredde, og kommunikasjon.  
 
For langrenns del velger LK å ”løfte” områdene: 
 Anlegg, Kompetanseutvikling, Rekruttering/frafall.   
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Temaområde Anlegg      

Kort innledning v/LK-medlem Sissel Sveen Frogner 
 

o Fra NSFs Skipolitisk Dokument 2012-2016 (vedtatt på Skitinget) 
 
Anlegg -  prioritert satsingsområde i Handlingsplan både i Skistyret 
og i LK. Se Strategiplan (2012 – 16) 

 Systematisere anleggsarbeidet i Langrenns-Norge 
 Skaffe oversikt  
 Prioriteringer type anlegg 
 Hvem forvalter hva og hvordan når vi våre mål? 

  NSF – Kretsene – Klubbene 
 
Finansiering 

o Anleggsutvikling  
o Nybygg, rehab og drift 
o Snøsikre anlegg 
o Nasjonale og internasjonale anlegg 

 
o Status pr nå (i langrenn):  

 Klubbene/anleggseierne: ringer til NSF/LK direkte for å få 
godkjent nye anlegg/ løypetraseer 

 Kretsene for lite involvert?  
 Ulik prioritering i kretsene i f t anlegg 

 
o Hva tenker Langrennskomiteen? 

 Langrennskomiteen etablerer eget  anleggsutvalg  
 Øvrige ressurser: 

 Planlagt sentraladm./ressurs 

 Anleggsrådgivere langrenn 
 

 Anleggsplan i hver skikrets, herunder; 

 Oversikt over løyper i kretsene  

 Oppgradering av løyper  

 Rulleskiløyper  

 Snø produksjon  

 Lysløyper  

 Arenaer som er aktuelle for nasjonale konkurranser og 
NM del 1  
 

o Hvordan ser kretsene for seg at vi arbeider videre? 
o Gruppearbeider 

 Hvordan er det i din krets i dag? 
 Hvordan kan vi sammen forvalte utviklingen innen anlegg og nå våre 

mål? 
 Prioriteringer type anlegg i kretsen 
 Hva skal til for at kretsene lykkes ? 
 Hvilke forventninger har kretsene i f t LK -  NSF? 

 
o Oppsummering av gruppearbeidene lenger nede. (side 16-17).  
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Lørdag kl. 13.00-14.00: 

Kommersiell bruk av skiløyper (kommersielle aktører i 
klubbanlegg osv.) 

Friluftsloven, rett til å ta betaling for bruk av løyper/langrennsanlegg 
Innlegg v/Marianne Reusch (UIO) 
Foredrag felles med kretsledermøtet 
 
Vi har ikke presentasjonen fra Marianne Reuschs foredrag.  
Men vi vedlegger en artikkel av Marianne Reusch som er skrevet i 2012, 
og som blir benyttet i læreboka til ”Kurs i løypekjøring og preparering”.  
 
Se eget vedlegg: ”Allemannsretten…” 
 
Merk:  

- Friluftslovens § 2 definerer allmenhetens rett til fri ferdsel (og 
begrensninger) 

- Inngrep krever grunneiers samtykke 
- Større naturinngrep: Løyve fra kommunen 
- Kommunen kan fastsette ferdselsregler (ikke ri i skiløypa, osv…) 
- Avgift for bruk av løyper? Kun etter løyve fra kommunen, eller: Område 

regulert i kommunal arealplan.  
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Lørdag kl 14.15-15.00:  

Høydehus 
• Idrettstingsvedtak 2003 
• Desember 2008: Ole Einar Bjørndalen tar opp igjen debatten 
• 25/5-12 sender NIF saken ut på høring.  
• Skistyret ønsker en bred debatt om temaet i egen organisasjon. 

• Skikretsene 
• Grenkomiteene  
• Debatt på høstmøtet 

• 31/10-12. Endelig behandling i Skistyret  
• En eventuelt oppheving av vedtaket fra 2003 må behandles på 

Idrettstinget 2015 
 

• Høringen; Alternative konklusjoner? 
a) Opprettholde dagens forbud om høydehus 
b) OLT sitt forslag om en streng praksis for bruk av kunstig 
høyde og tilførsel av ekstra oksygen 
c) Oppheve forbudet mot høydehus, men med 18 års 
aldersgrense 
d) Oppheve forbudet mot høydehus 
e)Opprettholde dagens forbud mot oksygenmasker og 
lignende innretninger i henhold til IOCs praktisering, eller 
tillate bruk i prestasjonsmessig sammenheng helt eller delvis 
 

• To sider av saken 
1. Prinsipielle; 

• Skal det være særnorske begrensninger/forbud 
eller skal WADA koden følges 

2. Etiske/moralske; 
• Vil bruk av høydehus redusere idrettens 

troverdighet? 
 

Argumenter for høydehus:  
• WADA har ingen betenkeligheter i forhold til spørsmålet om doping, 

men mener det er ”etisk krevende”.  
• Lovlig i alle andre land 
• Benyttet med suksess av gullvinnere i London 2012 (bl a Mo Farrah) 
• Fleksibelt i forhold til løpere med familie og barn 
• Miljøvennlig i forhold til transport 
• Kostnadsbesparende 
• Enkelt og tilgjengelig teknologi 
• Ofte mindre treningsbelastning (treningen foregår i lav høyde) 
• Optimalisering av toppidrettsprestasjoner  

 
Argumenter mot høydehus 

• Etisk problemstilling 
• ”Kunstig” trening gir dårlige signaler 
• Ikke bra for ungdom 
• Uheldig i privat bruk for f eks ”Birkebeinere” 
• Oppnår ikke ”feelgood”(trivsel) følelsen som i naturlig høyde 
• Viktig med streng kontroll av teknologi og bruk 
• Vanskelig å lage begrensninger 
• Antidoping Norge er skeptiske 
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Høstmøtet gjennomførte en god diskusjon om høydehusspørsmålet og 
følgende ble LK sin uttalelse til skistyret behandling: 
 
LK finner ikke at "åpning med begrensning"  - alternativ b) - blir tilstrekkelig tydelig i 

forhold til videre politisk behandling. LK ønsker – også basert på fagmøtets  negative 

holdning – en motsatt tilnærming: 

 

LK anbefaler at det generelle forbudet innført ved Tingvedtaket om høydehus fra 2003 

opprettholdes. LK åpner imidlertid for forskning og kunnskapsgenerering på bruk av 

høydehus, i regi av Olympiatoppen, med bruk av utøvere på særlig høyt nivå tatt ut av 

hvert enkelt forbund i samråd med OLT. 

Spørsmålet om høydehus er ikke et spørsmål om doping, men vi deler WADAs syn på 

at dette er et etisk krevende område. Konklusjonen er dermed basert på skisportens 

felles verdigrunnlag, og vi forutsetter at dette også må prege den videre forskning og 

forskningsformidling. 

LK forutsetter at det gjennom en aktiv åpning for forskning på høydehus skapes 

kunnskap til nytte for all høydetrening. 
 

 
 

 
 
 
Lørdag kl. 15.15 – 15.45 

Internasjonale saker , v/ Vegard Ulvang 
 
Vegard Ulvangs innlegg er gjengitt i eget vedlegg.  
Se vedlegg: ”FIS-info Vegard Ulvang”.  
 
Illustrasjon av Thomas Zipfel (GER):  
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Lørdag kl. 16.00 – 17.30:  

Temaområde Utdanning 
 
Dette tema ble denne gang gjennomført slik:  

o Kl. 16.00 – 16.30 Kort ”pressekonferanse” om Den norske 
langrennsboka”.  
 
Boka er nå i salg.  
Alle tilstedeværende fikk ett eks av boka.  
Trenger dere flere eksemplarer? Send bestilling til 
johanna.orth@skiforbundet.no  
Skikretsens LK-leder kan kjøpe et begrenset antall til kr. 200,- pr. 
stk. (Vanlig utsalgspris = 349,-).  
Oppgi leverings- og fakturaadresse.  
 
 

o Treningsfilosofiprosjektet, Den norske langrennsboka. 
Øyvind Sandbakk ga en presentasjon av prosjektet, og av arbeidet 
med boka.  
Dette innlegget er presentert i eget vedlegg. 
Se vedlegget: ”Treningsfilosofiprosjektet” 
 

 
 
 

o Langrennskomiteen informerer om at det planlegges nedsatt en 
arbeidsgruppe for utdanningssaker, som vil bli ledet av Øyvind 
Sandbakk.  
Andre medlemmer i utvalget: Arne Ulvang, Per Nymoen, 1 repr for 
kurslærerkorpset.  
 
 

o På senere vår- og høstmøter vil vi arbeide videre med bl.a følgende 
saker:  

 Hvordan kan LK og skikretsene bidra til å ”implementere” 
treningsfilosofien 

 Utviklingstrappa (del 2 av Treningsfilosofiprosjektet) 
 

 Trenerløypa: Nytt trenerutdanningssystem, som iverksettes 
(første fase) i 2013.  

 

mailto:johanna.orth@skiforbundet.no
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Lørdag kl. 17.30 – 19.00 

Åpen time: 
Tid avsatt til individuelle møter kretsene imellom.  

LK og adm tilgjengelig for spørsmål 

 

Treningstur: alene eller med Åge Skinstad 
o Det ble joggetur på noen, rulleskitur for nybegynnere, og diverse 

annet… 
 
 

Lørdag kl. 20.00: 

Langrennsmiddag, sammen med kretsledere, kretsansatte 
 
Ildsjeler og ”Klubb-NM-vinnere”.  
 
Under middagen delte Langrennskomiteen ut følgende priser:  
 
Ildsjeler:  

o Line og Bjørn Heimdal, Bardu 
o Kåre Olav Viken, Lierne 
o Terje Schjølberg, Røros 
o Øystein Flønes, Meldal 

 
Vinnere av ”Klubb-NM” 

o Nordreisa IL, v/ Odd Hugo Pedersen og Eva Pedersen 
o Beitstad IL, v/Jarle Kjeldseth og Arild Lægran 
o Strindheim IL v/Oddbjørn Bruland 

 
Omtale av vinnere i eget vedlegg:  
Se vedlegget: ”Ildsjeler, omtale” 
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Søndag kl. 09.00 – 12.00 
 

Langrennskomiteens økonomi (Åge Skinstad).  
 
Åge gjennomgikk kort regnskapssituasjonen for Langrennskomiteen fra 
2009 til dags dato, og forventet resultat pr. 31/12-2012.  
 
Vedr årsregnskapet for 2012, fram til 30. september:  
 
 Inntekt Utgift Resultat 
Avd 70 Adm 40.079.004 12.699.133    29.379.822 
Avd 71 Landslag       328.768 21.988.787 - 21.660.019 
Avd 72 Rekr/jr       177.182   4.831.604 -    4.654.422 
Avd 73 Bredde/utv    2.150.846   2.731.440 -        580.454 
LK Totalt 44.735.800 42.250.963       2.484.837 
Årsbudsjett 61.391.916 57.714.602       3.677.315 
 
 
Fra 1/1-2009 vedtok Skistyret å ”nulle ut” alle komiteenes regnskaper, 
slik at alle grener startet fra 2009 med nullresultat.  
Utviklingen for Langrennskomiteen fra 1/1-2009 har vært slik:  
 
Resultat 31/12-2009 -1.481.000 
Resultat 31/12-2012 +1.062.000 
Resultat 31/12-2011 +    674.000 
Resultat for 2012, fram til 30/9 +2.485.000 

Dette gir pr 30/9-2012 følgende status +2.740.000 

Forventet resultat for 2013                     0 

Forventet status pr.31/12-2013 + 2.740.000 

 
 
 
 

Langrennsportens Venner, årsregnskap  
o Regnskapet for Langrennsportens Venner 1/6-2011 – 31/5-2012, 

foreligger som eget vedlegg.  
o Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 
o Se vedlegget ”Regnskap Langrennsportens Venner”.  

 
 

Kort info om skilisens, påmeldings/betalingsløsninger m.m.  
Ikke behandlet 
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Nytt rennreglement (kort info) 
Nytt rennereglement blir publisert på NSFs webside, under ”Skirenn – 
Regler og sesonginformasjoner” 
Det er foretatt en omredigering, på samme måte som FIS har gjort med 
det internasjonale rennreglementet.  
Vi mener at reglementet er bedre tilpasset nye konkurranseformer, og 
har fått en mer logisk oppbygging.  
Vi regner med at etter ett års erfaring vil det bli nødvendig med mindre 
justeringer.  
 
NB: Det er ingen bestemmelser som er endret, det er kun foretatt 
omredigering.  

 

Junior- og juniorsatsing  (Brit Baldishol) 
 

o Juniorsatsingen totalt sett 
 
Se vedlegget: ”Juniorsatsingen”  
 
 

o Åpen juniorlandslagssamling: Diskusjon om denne samlingens 
berettigelse og form (samlingen er populær og bør sannsynligvis 
opprettholdes, samtidig som det er mange andre tilbud til 
juniorene). 
 
Konklusjonen var i korthet: 

 Samlingen bør opprettholdes 
 Tidspunkt er sannsynligvis bra 
 Må terminfestes i god tid 
 Prøve å samarbeide med skigymnas, kretser, klubber om 

”terminlista” 
 Det er ikke nødvendigvis noe mål at ”alle” skal være med. 

Rundt 100 deltagere er nok 
 

o Skigymnas: Rapport om det som er skjedd/gjort fra NSFs side, og 
fra Olympiatoppens side det siste året innenfor dette området.  

 Det er fremdeles ikke tatt stilling til om NSF skal øke antallet 
”offisielle skigymnas”. 

 Det må stilles krav til de skoler som skal ha ”full” status. 
 Olympiatoppen har laget er kriteriesett som er bra. 
 Det må være NSF, og ikke Olympiatoppen, som ”godkjenner” 

skigymnas/toppidrettsgymnas  i langrenn.  
 

 Samtidig er det aksept for at det kan finnes gode lokal 
løsninger.  
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Temaområde Anlegg 
o Gruppearbeider: Framlegg og konklusjoner 
o Her har vi oppsummert en del punkter fra svarene på 

gruppearbeidene.  
o Vi har ordnet punktene litt annerledes enn det som sto i oppgaven:  

 
Situasjonen i skikretsene:  

 Troms: 6 store anlegg 

 N-Trøndelag: velfungerende anleggsutvalg, ønsker ”verktøykasse” fra NSF til hjelp ved planlegging og 
bygging 

 S-Trøndelag: Har anleggsutvalg (fungerer), har bygd noen store rulleskianlegg, mangler noen små.  

 Sogn & Fjordane: 1 stort anlegg 

 Agder & Rogaland: 2 store anlegg 

 Telemark & Vestfold: 2-3 nasjonale anlegg, mange små anlegg, fokus på snøsikkerhet 

 Buskerud: Har et bra anleggsutvalg men nesten bare fokus på hopp 

 Oppland: 6 store anlegg 

 Hedmark: Har bygd nye hoppbakker og nye rulleskianlegg 

 Oslo: Holmenkollen + en del mindre anlegg (Skullerud, Lillomarka, Sognsvann, Sørkedalen) 

 Mye er drevet av klubb/Lokalt, ikke styret f.eks av kretsen 

 Varierende kvalitet 

 Tendens til prioritering av store anlegg foran nærmiljøanlegg 
 
Hvordan kan vi sammen forvalte utviklingen? 

 Kretsene må ta styring 

 Opprette aktive anleggsutvalg 

 Samarbeid: Skikretser – kommune – fylker – skiskyting – grener 

 NSF må ha en ”verktøykasse” til hjelp med søknader, planlegging, etc.  

 NSF arbeide for spillemidler til preppemaskiner 

 Viktig: Vedlikeholde eksisterende anlegg, ikke bare bygge nytt 
 
 
Rekrutteringsanlegg 

 mangler rekrutteringsanlegg 

 tilknytte anlegg til skole 

 fokus nærmiljøanlegg 

 se nærmiljøanlegg mer totalt - knytte det sammen med øvrige grener og f eks ballbinger - felles anlegg 

 trinnvis utvikling av nærmiljøanlegg - "hele idretten" med ulike greninteresser, - bygge 1. trinn slik aty en 
kan utvide senere 

 sette status rundt nærmiljøanlegg 

 mer nærmiljøanlegg - nærhet til løyper og anlegg forøvrig 

 reguleringsplaner - jobbe for å regulere områder for nærmiljøanlegg 

 naturen er et godt utgangspunkt for rekruttering !! 

 samarbeid med kommunene  

 gang - og sykkelstier(kommunen) 

 nærmiljøanlegg som er tilrettelagt for uorganisert aktivitet 

 ”Skileikområde” for langrennscross 

 allroundanlegg - døgnet rundt - kommunen 

 flerbruksanlegg 

 ”kortsløyfer” 

 ”sletter” for å ha større grupper (barn-ungdom-begynnere) 

Nasjonale anlegg 

 store anlegg er svært ressurskrevende 

 kretser bør ta styringen på større anlegg 

 unngå for mange NM anlegg 

 det holder med 10 anlegg for nasjonale mesterskap 

 for mange NM anlegg 

 NM del 1 anlegg har større krav til kvalitet og tilrettelegging, bl.a pga TV 

 NM del 2 - mer spredt rundt ; mindre krav 
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 i dag er det Oslo, Lillehammer og evt Trondheim som er innenfor WC 

 
 
 
Anleggsutvalg gruppe, krets LK 

 organisering og fordeling av anleggsoppgaver 

 bør være et langrennsutvalg; i dag flere hoppdominerte anleggsgrupper/miljøer 

 langrenn vært for passive! 

 mange opplever at anleggssituasjonen i Norge er bra 

 repr. lokale idrettsråd (her har utviklingen gått feil vei?) 

 synlig og tydelig anleggsutvalg, synlig ut mot kretsene 

 ønsker at det jobbes ut mot kretsene 

 se anlegg opp mot kommersielle aktører i f t rulleskianlegg - ferdige pakker. (!) jfr ballbinger etc.  

 Ferdige pakker med søknader om tippemidler, prosjektering osv. 

 NSF kan jobbe med og lage denne pakken, legge hele ”løypa”- fra ide til innvielse” 

 hvordan bygge gode rulleskianlegg 

  Anleggsråd 

 
Annet:  

 er det overfokus på rulleskianlegg 

 hvordan bygge gode rulleskianlegg 

 flere personer inn i anlegg - sentralt ansatte ressurser 

 anleggsutvalg utarbeider forenklede søkeprosesser 

 finansiering 

 skjema osv.  

 
 
Søndag kl. 12.30 

Avslutning av møtet, og lunch 
 
 
PN 06/11-2012 
 

 


