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Til stede:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
Fra Adm: Åge Skinstad, Per Nymoen.   
Brit Baldishol til sak 74, 75 og 79, Asgeir Moberg til sak 76. 
 

REFERATSAKER 
 

70.   LK-møte nr. 7 (Røros 29. januar) 
 
Referatet publiseres på NSFs webside. 
 

RAPPORTERING 
 

71.    Rapportering fra virksomheten 

 
VM Falun (Torbjørn og Åge) 
VM U23 og junior (Brit) 
Langrennskomiteen 
 
Ovennevnte tatt til etterretning.  
 

 72.    Økonomirapport. 
 
Rapport v/Åge Skinstad 
Rapporten for 2014 viser et resultat på 603.000, som er 266.000 bedre enn forventet.  
Det ble også orientert om månedsrapporten for de 2 første måneder i 2015. Resultatet så 
langt er noe svakere enn budsjettert, men dette skyldes i stor grad periodisering av 
inntekter. 
For 2015 forventer vi nå et regnskap som går i balanse.  
 
 

INFORMASJON 
 

73.      Administrasjon 

 
Asgeir Moberg er nå i gang med 80% stilling i Langrenn. Jobber bl.a. med terminlista for 
2015-2016.  
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

74.  Evalueringsprosess 

 
Brit Baldishol ga en muntlig og skriftlig orientering om hvordan evalueringen  er tenkt 

lagt opp. Det foregår nå forberedelser i samarbeid med Adecco.  

Ansatte, løpere, støttepersonell: deles gruppevis.  

Spørsmål som går igjen i alle grupper, og oppdelte (gruppevise) spørsmål.  

Prosessen skal være gjennomført innen 9. april.  

 

VEDTAK:  

Administrasjonen arbeider videre med dette i henhold til den skisserte planen. 
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75.  Lagstruktur og uttakskriterier 

 

Brit Baldishol la fram en skisse hvor de ulike lagene utgjør et helhetlig samspill mellom 

de sportslige tilbudene i verdikjeden fra junior til senior.  

Det ble diskutert hvorvidt man skulle angi noen rammer for alder og antall på de ulike 

lagene, samt hvordan man skal synliggjøre at utøverne kan gå tilbake i verdikjeden 

(eksempelvis fra rekruttlag til regionlag).  

 

Brit presenterte også det arbeid som er påbegynt vedr kartlegging av landslagsløpere, både 

nåværende og i «historisk» perspektiv.  

LK stilte seg bak ønsket om grundighet i det arbeidet som var påbegynt, og understreket 

samtidig viktigheten av forankring hos treneren og ledere slik at dette blir riktig oppfattet 

av de involverte. Denne typen datainnsamling kan ikke erstatte tidligere kriterier og 

prosesser for uttak.  

 

 

76.  Terminlistens Hovedpunkter 2015-2016 

 

Asgeir Moberg gjennomgikk status og søkere.  

Det ble tatt beslutning vedr arrangør av NM junior og NM del 2.  

 

VEDTAK: 

Innstilling oversendes Skistyret (møte 24. mars).  

Administrasjonen arbeider videre med søkerne til Statoil Norgescup og andre renn. 

 

 

77.  Strategiarbeidet 

 

Ikke behandlet.  

 

78.  Møteplan, og forberedelse av Fagmøtet 

Skikretsen (både LKer og ansatte) har bifalt det opplegg som ble skissert på forrige møte 

(med «workshops» pr. krets).  

Det ble diskutert bl.a: 

- Om vi kan organisere slik at det blir felles tid på slutten av møtet 

- Eventuelt å prioritere noen av saksområdene 

- Å sikre at skikretsene møter forberedt 

- Å sikre at kretsen møter NSF personer med rett kompetanse 

- At kretsene får noen konkrete utfordringer med seg.  

 

VEDTAK:  

Administrasjonen arbeider med modellen og gir informasjon til skikretsene så tidlig som 

mulig.  
 
 

79.  LKs egen tid. 

 

EVENTUELT 
 

80.  Eventuelt   
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Per N 15.mars-2015 


