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Til stede:  
 
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
Fra adm: Asgeir Moberg, Brit Baldishol (sak 144), Per Nymoen.  
 
 

REFERATSAKER 

 
139.   LK-møte nr. 18 Tromsø 
 
Referatet er publisert på NSFs webside. 
 
 

RAPPORTERING 
 

140.    Rapportering fra virksomheten 

 
Ikke behandlet.  
 
 
 

 141.    Økonomirapport. 
 
Foreløpig årsregnskap fremlagt forrige gang.  
Det er gjort en grundig gjennomgang av alle poster i løpet av siste uke. 
Resultatet slik det nå fremstår, ble grundig gjennomgått og diskutert.  
 
Regnskapet vil bli presentert når NSFs totale regnskap legges fram.  
 
 

INFORMASJON 
 

142.      Administrasjon 

 
Ikke behandlet 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

143.  Organisering av Langrennsadministrasjonen 
 
Innledning ble gitt på møtet i Tromsø ved Torbjørn Skogstad.  
Langrennskomiteen diskuterte ledelsesstrukturen.  
Saken ble behandlet videre på dagens møte.  
 
 

144.  Skipolitisk dokument 

 

Brit Baldishol ga en orientering i Tromsø.  

Det er gitt en høringsfrist for dokumentet den 10. februar.  

Brit ga en ny redegjørelse på dagens møte.  

Dokumentet er sendt ut til trenere og andre ansatte i langrenn, og det er kommet en del 

tilbakemeldinger.  
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Adm.ledergruppa vil gjennomgå dokumentet onsdag den 10/2.  

 

Dokumentet er et overordnet politisk dokument, og ikke noen handlingsplan.  

Dokumentet vedtas på Skitinget, og deretter lages handlingsplan på grunnlag av dette.  

 

Administrasjonen må utarbeide forslag til Handlingsplan på bakgerunn av Skipolitisk 

Dokument. LK gjennomgår og godkjenner Handlingsplanen. Handlingsplanen vil også 

påvirkes av ressurstilgangen.  

 

LK gikk kort gjennom høringsdokumentet avsnitt for avsnitt: 

Utøver-arrangement – anlegg - trener-kompetanse-informasjon/kommunikasjon – 

organisasjon. 

 

Det ble knyttet noen korte kommentarer til avsnittene anlegg og arrangement,  

Vedr kompetanse så var det sterkt ønske om å løfte opp lederutdanning som eget tema.  

Bør starte sentralt i NSF, og legges som et eget kompetanseområde.  

 

Kommunikasjon: Vi bør se om igjen på hovedmålformuleringen; viktig at vi bygger 

omdømmet, og viktig at vi blir gode på «breddekommunikasjon» (ikke bare 

«toppidrettskommunikasjon»).  

 

Økonomi: Målet om positivt resultat må erstattes av mål om «positivt resultat i 

planperioden» eller å opprettholde egenkapitalen, «forsvarlig styring» el.l.  

 

Organisasjon:  

Diskusjon på formuleringen av kjønnsfordeling.  

 

 

VEDTAK:  

Sammendrag av dagens innspill sendes over til ass.gensekr, etter at adm.ledermøtet har 

gått gjennom dokumentet. LK må konsulteres før framsendelsen.  

 

 

145.  Fremtidig landslagsstruktur 

Vidar Løfshus innledet i Tromsø, på bakgrunn av sitt tidligere innsendte notat.  

Konklusjonen i Tromsø var at Langrennskomiteen ser gjennom de føringer som komiteen 

har nedfelt tidligere, og diskuterer dette videre på neste møte 5. februar. 

 

Administrasjonen vil arbeide med Uttakskriterier før neste LK-møte 16. mars.  

Torbjørn Skogstad og Brit Baldishol følger opp dette.  

 

146. «Junior-Tour» 2018 (2020) 

 
I tilknytning til planene om en World Cup-«tour» i Sverige og Midt-Norge, foreligger 
forslag til en «junior-Tour» 
LK har fått et notat fra Guri Hetland.  
 
Behandles på neste møte etter forutgående innstilling fra langrennsadministrasjonen.  
 
 

147.  5-mila i Nordmarka 20. februar   

 
Denne saken ble diskutert, men er senere falt bort da det omtalte rennet ble avlyst.  
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EVENTUELT 
 

148.  Eventuelt   

 
 
TS/PN 10. feb-2016 
 
 
 


