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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.  
Bernt-Halvard Olderskog til sak 156, Vidar Løfshus til sak 158.  
 
 

REFERATSAKER 
 

151.   LK-møter nr. 16 (Beitostølen 22. november) 
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
 

RAPPORTERING 

152.    Rapportering fra virksomheten 

Rapporter fra avdelingene ettersendes så snart de er klare.  
 

153.    Økonomi. 
 
Månedsrapport:  
Oktoberrapporten ble presentert og kort gjennomgått.  
Budsjettert resultat for året er 1,387 mill. Det ser ut til at vi vil nå dette målet.  
 
Hovedpunkter budsjett for 2014:  
Åge Skinstad presenterte et budsjettforslag med hovedposter.  
Det ble redegjort for en del prioriteringer som tenkes gjort i 2014.  
Budsjettutkastet legger opp til et overskudd på rundt 500.000.  
 
VEDTAK:  
Månedsrapporten tatt til etterretning. 
Budsjettforslaget bifalles, kan legges fram for Skistyret.   
 
 

INFORMASJON 
 

154.      LKs egen tid 

 
 

155.      Administrasjon 

Avdelingene har alle skrevet en kort rapport til adm.møtet mandag 9/12.  
Det leveres en rapport fra LK til Skistyret (Skistyremøte 12. desember) 
En kort skisse for vårens trenermøter var lagt fram i saklisten.  
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

156.   Strategi markedsarbeid          

Innledning ved Bernt-Halvard Olderskog.  
Nedenstående ble gjennomgått  og utdypet i en presentasjon.  
Her bare noen stikkord.  
 
En ny markedsstrategi ble påbegynt i 2009, og lansert for LK i januar 2011.  

- «Ivareta og forsterke merkevaren Norsk Langrenn». 
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- Det har vært jobbet langsiktig.  
- Vi har holdt oss til planene.  
- Resultatene er gode: God økonomi, stort sett ferdigforhandlede avtaler, lite frafall 

blant avtalepartene, godt omdømme.  
 
Prioriterte tiltak for kommende periode: 

- Sikre ettervekst og kontinuitet:  
- Kommunikasjon (Ta større eierskap til all kommunikasjon innad og utad, mye kan 

utvikles og læres).  
- Kommersialisering: Sikre langsiktige inntekter og fast økonomi for løperne, sikre 

TV-rettigheter, lisensprodukter, m.m.  
- Aktivisering, involvering 

 
Vi må fokusere på hele verdikjeden og sikre en god forankring av elitesatsingen ved å ta 
del i og bidra til at hele verdikjeden er i positiv utvikling. 
 
Gjeldende kundekart gjennomgått.  
 
VEDTAK:  
LK tok presentasjonen til etterretning og ga uttrykk for tilfredshet med at avtalene med de 
viktigste samarbeidspartnerne har blitt avklart så tidlig.   LK var spesielt opptatt av 
hvordan man  gjennom disse markedsavtalene ivaretar utøvernes posisjon og de 
individuelle inntektsmulighetene som gis. LK ber administrasjonen jobbe videre med 
dette og videreutvikle beskrivelsen som er laget i forhold til andre grener/idretter. 
  
 

157.  LKs arbeidsform og organisering    

Innledning ved Sissel Sveen Frogner.  

 

Diskusjonen var innom følgende tema:  

- Balanse mellom «politiske» oppgaver og «operative» oppgaver.  

- LK-leders rolle og funksjon 

- LKs rolle og oppgaver i forhold til administrativ ledelse 

- Oppnå en felles forståelse av medlemmenes rolle og funksjon 

 

- Politikerne skal være «synlige», - folkebevegelsen idrett bygger på et frivillig apparat 

med frivillige ledere.  

- Som politiker må man ha kunnskap om den virksomheten man skal lede. 

- Overfor det «profesjonelle apparat» (landslag og marked) er LK mer som et rent 

«styre». Overfor det frivillige apparat (klubber, kretser, Langrenns-Norge) er man i 

større grad «operativ» (men også styre). Dette må «balanseres». 

 

 

 
 

158.  Organisering av norsk langrenn i fremtiden     

Hvordan ønsker vi at langrennsorganisasjonen skal se ut fra 2016? 

Kort innledning ved Vidar Løfshus.  

 

Diskusjonen ble en fortsettelse av sak 156: Hvordan vi skal utvikle produktet, og holde oss 

selv og løperne innenfor verdikjeden.  

I tillegg ble det diskutert rundt fortsettelse av våre lag og støttepersoner etter 2015.  
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Viktig at vi prioriterer kvalitet gjennom hele verdikjeden, slik at vi skaper trygghet 

gjennom hele systemet. Vi må sikre at elitesatsingen representerer den foretrukne 

løsningen gjennom stadig forbedring og utvikling.   

 

Vi diskuterte om regionlagene på sikt bør direkte inn i landslagssystemet.  

 

VEDTAK:  

På kommende LK-møter vil LK fortsette diskusjonen om strukturering av rekruttlag – 

regionlag – juniorsatsing.  

 

 

159.  Møteplan for første halvår 2014.     
 
VEDTAK:  
LK-møter første del av 2014:  

- Fredag 17. januar i Molde, 08.00 – 10.00 
- Mandag 3. februar i Oslo (Ullevål nye lokaler) kl 15.00 –  
- Fredag 7. mars i Oslo/Holmenkollen kl. 15-18.  
- Fredag 29. mars på Gålå, kl 15-18 
- Torsdag 24. april (under trenerseminar, 2 timer midt på dagen). Laguttak m.m.  

 

 

EVENTUELT 
 

160. Eventuelt           

 
 
 
 
 
11/12-2013 
Per N ref.  
---------------------------------------------------------------------- 


