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Innkalt:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
Fra Adm: Åge Skinstad, Brit Baldishol, Per Nymoen, Asgeir Moberg  
 

REFERATSAKER 

 

35.   LK-møte nr. 3 (Gardermoen 17. oktober) 
Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
 

36.   Høstmøtet, og møtet i Val Senales 
Høstmøtet er publisert på NSFs webside.  
Det er gjennomført en spørrerunde til deltakerne på Høstmøtet. Det er kommet inn godt og 
vel 20 svar. 
LK gjennomgikk svarene. 
De viktigste områdene for vårmøtet 2015 kan være (i henhold til spørreundersøkelsen): 

- Terminliste 
- Utdanning 
- Frafall 
- Arrangement/anlegg/påmeldingsløsninger 

 
Se også sak 41 som er en oppfølging av møtet i Val Senales. 
 
 

RAPPORTERING 
 

37.    Rapportering fra virksomheten 

LK-leder, info vedr: 
- Skistyrets møte 
- Andre aktuelle saker 

 

 38.    Økonomirapport. 
Månedsrapport for oktober (pr. 31/10) fremlagt. 
Det ligger an til et resultat (positivt) på rundt 400.000 ved årsslutt.  
 
Månedsrapporten tatt til etterretning.  
Se også sak 40. 
 
 

INFORMASJON 
 

39.      Administrasjon 

Orientering Langrennssjef/Ledergruppe: 
- Status lagene, etter samlingene i Val Senales og Norge 
- Beitosprinten, opplegg med sponsorer og presse. Detaljprogram for  de nærmeste 

3 døgn  
- Aker Akademi (tanker om et fremtidig samarbeid vedr utdanning/ 

kompetanseheving) 
- Status sponsorforhandlinger 
- Andre aktuelle saker 
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

40.  Budsjettet for 2015 

LKs  budsjettforslag har vært gjennom administrativ behandling uten at det har ført til krav 
om nedskjæringer. 
Budsjettforslaget ble gjennomgått og diskutert.  
Det må avklares vedr budsjettet for funksjonshemmede.  Landslagsbudsjettet er nå av 
Skistyret lagt ut på hver gren (hhv langrenn og alpint). Se sak 43. 
 
VEDTAK:  
Budsjettet foreslås som gjeldende for 2015, men eventuelle endringer kan foretas våren 
2015. 
Disponering av et eventuelt overskudd i 2014 vedtas våren 2015 når det endelige 
årsresultat foreligger.  
En siste gjennomgang og kvalitetssikring foretas av administrasjonen sammen med NSFs 
økonomisjef, mandag 24. november.  
 
 

41.  Status for arbeidet med Handlingsplanen 

Handlingsplanen er bearbeidet etter møtene i Val Senales.  
Brit har satt opp et meget oversiktlig dokument.  
På de fleste områder er vi tydelige mht «Viktige aktiviteter», og «mål».  
Det mangler dog mål noen steder.  
På «tiltak» har vi fortsatt gjort lite konkret.  
Skistyret skal gå gjennomgå Handlingsplanene den 3. desember.  
 
VEDTAK:  
Innen Skistyremøtet den 3/12  må vi ha fylt ut mål på de uutfylte områder (økonomi, 
marked). 
«Tiltak» jobber vi med på hvert LK-møte framover. 
 
 

42.  LKs forventninger til sentraladministrasjonen i NSF 
 
Forslag til oppsett er et arbeidsdokument utarbeidet på adm. ledermøte.  
Dette dokumentet ble presentert ved Brit, gjennomgått og diskutert.  
En del fungerer bra. På noen områder må det tas en gjennomgående diskusjon om hvordan 
arbeidet skal organiseres og finansieres.  
 
VEDTAK: 
Dokumentet (med LKs forslag til justeringer) legges fram for Skistyret.  
I dokumentet tydeliggjøres ønsket situasjon i en enkel matrise. 
 

43.  Funksjonshemmede landslag 2015-2016  

Hvordan arbeidet med FH toppidrett bør organiseres.  
Landslaget gjør det bra internasjonalt, på den annen side går det en del ressurser på få 
løpere.  
Det diskuteres hvorvidt langrenn bør slås sammen med skiskyting.  
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44.  Løpernes mulighet til å markedsføre hanskeleverandører 

Det har vært noen «mediasaker» rundt dette den siste tiden.  
Prinsippet er at organisasjonsledd, ikke enkeltpersoner, i norsk idrett, har 
anledning til å inngå markedsavtaler.  
Det betyr at f.eks klesavtaler for landslagsløpere skal godkjennes av NSF.  
Flere av de hanske- og klesavtalene som har vært omtalt i det siste, er godkjent av 
NSF. 
Langrennssjefen orienterte om denne saken. 
 
VEDTAK:  
LK tar saken til etterretning. Samtidig tas det initiativ til et møte med 
representantene for noen enkelte løpere, for å etablere en god dialog om hvordan 
dette skal praktiseres for å unngå uklarheter fremover. 
 
 

45.  Åpningshelgen 2015 

 
Saken dreier seg om å få gjennomført tidligere intensjon om at langrenn bør ha den første 
rennhelgen i november.  
Det ble gjort en «muntlig» avtale om dette for ca et år siden.  
 
VEDTAK:  
LK-leder må følge opp saken på presidentnivå. 
 

EVENTUELT 
 

44.  Eventuelt   

 
Per N 20/11-2014 


