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Til stede:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
 
Generalsekretær Stein Opsal til sak 126.  
Rådgiver Øistein Lunde til sak 128.  
 

REFERATSAKER 

 
122.   LK-møte nr. 13 (18.- 26. august). 
 
Referatet er publisert på NSFs webside. 
 

RAPPORTERING 
 

123.    Rapportering fra virksomheten 

 
Skistyreseminaret ble holdt 11.-13. september 2015.  
LK-leder ga øvrige medlemmer en kort rapport fra skistyreseminaret.  
 
LK ønsker at innkalling til dette seminaret må komme tidligere slik at det er mulig å 
planlegge deltagelse.  
  

 124.    Økonomirapport. 
 
Ikke gjennomgått.  
 

INFORMASJON 
 

125.      Administrasjon 

 
Forberedelse til møte med langrennsadministrasjonen:  
 
LK gjennomgikk sakliste for fellesmøte med ledergruppen.  
Det ble kort diskutert gjennomføring og mål med møtet. 
 
Konklusjonen vedr ledelse av langrennsadministrasjonen i NSF vil bli presentert på 
møtet. Ref sak 117 på forrige møte.  
Asgeir Moberg vil nå være administrativ leder, og Vidar Løfshus er 
landslagssjef/sportssjef.  
 
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

126.  Prosessen rundt avtalen med Petter Northug 
 
Generalsekretær Stein Opsal ga Langrennskomiteen en grundig gjennomgang og status i 
Northugsaken. 
 
Saken diskutert.  
 
VEDTAK:   
LK støtter Generalsekretærens skisse for videre behandling. 
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127.  Internasjonalt arbeid; Struktur og mandat 

 
LK ble orientert om status for internasjonalt arbeid.   
Det ble også tatt en gjennomgang av struktur og mandat for internasjonal gruppe.  
Det er enighet om å opprettholde dagens struktur, og mandat.   
LK- leder vil bidra til at LK til enhver tid er oppdatert på viktige saker som diskuteres.  
 
VEDTAK:  

1. Internasjonal gruppe består av de som til enhver tid innehar en rolle i FIS. Det vil 
si personer som er valgt inn i ulike komiteer i FIS, på vegne av Norge. I tillegg til 
disse sitter også landslagssjef og LK-leder i gruppen. 

 
2. Gruppen gis mandat til oppfølging av internasjonale saker. Dette innebærer også 

at gruppen kan fremme forslag til FIS på vegne av Norge. Forslagene skal 
underskrives av LK-leder. Hvis gruppen ikke oppnår enighet om et felles 
forslag, skal saken bringes inn til LK for endelig behandling. 

 
3. Medlemmene i gruppen rapporterer til LK etter vår- og høstmøte i FIS. 

 

 

128.  Fremtidig landslagsmodell 

 

Status fra gruppen som er nedsatt for å vurdere framtidig landslagsmodell. 

 
Øistein Lunde ga LK en oppdatering av status for arbeidet i gruppen. LK uttrykte ønske 
om at flere utenforstående burde involveres, det nevnes klubber og managere.  
                                
VEDTAK:  
Langrennskomiteen tar Øistein Lundes rapport til orientering.  
 

129.  Årets arrangør 2014-2015 

 
Årets arrangør i alle grener kåres på Arrangør- og anleggsseminaret 16.-18. oktober 2015. 
 
Det er gjennomført en høring blant trenere og ledere i langrenn.  
 
VEDTAK:  
Langrennskomiteen foreslår NM del 2 i Harstad som «Årets arrangør» i langrenn. 
  
 

EVENTUELT 
 

130.  Eventuelt   

 
 
TS/PN 16. okt-2015 


