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Til stede:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim 
Fra administrasjonen: Åge Skinstad, Per Nymoen.  
 
Til sak 148, som utgjorde hoveddelen av møtet, medvirket skipresident Erik Røste og 
generalsekretær Stein Opsal.  
 

REFERATSAKER 
 

143.   LK-møter nr. 14 (8. oktober) og 15 (Høstmøte)  
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
 

RAPPORTERING 

144.    Rapportering fra virksomheten 

En rapport fra Landslagssjefen er levert skriftlig.  
 

145.    Økonomirapport. 
Oktoberrapporten ble presentert og kort gjennomgått.  
LK konstaterer at vi ligger på budsjett.  
 
 

INFORMASJON 
 

146.      LKs egen tid 

 

147.      Administrasjon 

 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

148.  Norges Skiforbunds organisasjon      
LK hadde en gjennomgang med skipresidenten og generalsekretæren om organisering og samspill. 
Det er viktig at alle grupperinger i NSF har en felles forståelse av roller, oppgaver, myndighet og 
kommunikasjonslinjer. Skipresidenten gikk kort gjennom kartet slik det ser ut i dag. 
 
Det ble også diskutert rundt endringer i sentraladministrasjonen. Avdøde Truls Jahnsen hadde 
stor innsikt og forståelse for lover og regelverk. Det legges nå opp til at Øistein Lunde vil bistå 
generalsekretæren i spørsmål rundt lover og regelverk.  
 
Vi diskuterte også behovet for bedre dialog om markedsavtaler og økonomi mellom grenene. 
 
Det ble en god diskusjon hvor vi avtalte følgende oppfølging: 

 Faste møter mellom generalsekretæren og sportssjefene spesielt for å sikre forankring og 
felles forståelse om markedsarbeidet 

 Gjennomgang og tilpasning av delegasjonsreglement (etter skitinget til våren) 

 Det skal utarbeides en oversikt over finansiering og pengeflyt i hele organisasjonen.  
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149.  Representasjonsavtalen     
Representasjonsavtalen (avtaleforhold for løpere som står utenfor landslag og som blir tatt ut til 
internasjonale konkurranser) er ajourført og revidert.  
Særlige vilkår knyttet til enkelte løpere reguleres i vedlegg til avtalen.  
 
Det er organisasjonen (klubb, krets, forbund) som eier alle rettigheter (markedsrettigheter). Det 
betyr at ingen privatperson (utøver) kan inngå markedsavtaler uten organisasjonsleddets 
godkjennelse.  
 
Høstmøtet besluttet at LK skal se på regelverket og praktiseringen av dette frem mot et eventuelt 
forslag til endring på Skitinget 2014.  
 

 

EVENTUELT 
 

150. Eventuelt           

 
Enighet om å gi Øyvind Sandbakk et reisestipend.  
 
Hovedlandsrennet 2015: LK velger å støtte sentraladministrasjonens innstilling.  
 
Per N ref.  
26/11-2013 


