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Til stede:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kristian Nakstad (12/5), Sissel Sveen Frogner, Runa 
Skyttersæter, Marius Vegheim. 
Fra Adm: Åge Skinstad.   
Brit Baldishol til sak  97 og 99 , Asgeir Moberg til sak 100 
 
 

REFERATSAKER 

 
93.   LK-møte nr. 9 (Oslo 15. april) 
 
Referatet er publisert på NSFs webside. 
 
 

RAPPORTERING 
 

94.    Rapportering fra virksomheten 

 
Fra Skistyremøte v/Torbjørn Skogstad:  

Den økonomiske situasjonen er fortsatt utfordrende for flere grener og sentraladm.  

For å oppnå budsjettbalanse må flere av sponsoravtalene det jobbes med gå inn. En god ny 

TV-avtale vil også ha stor betydning. 

  

Markedsdagene 26.-27. april: Åge orienterte om bakgrunnen for markedsdagene, og om 

innholdet. Hensikten er å gjøre unna mest mulig av fotografering mm slik at man kan være 

ferdig med dette.  

  

Laguttakene ble ferdig i planlagt tid og offentliggjort. Trenerne uttrykker tilfredshet med 

uttakene. 
 

 95.    Økonomirapport. 
 
Regnskapet for første kvartal 2015:  
Viser en minus på 3,374 mill, mot budsjettert minus 3,552 mill. 
 
Revidert budsjett for 2015:  
Opprinnelig budsjett hadde en pluss på 1.2013 mill.  
Revidert budsjett kommer ut med en minus på 0,106 mill. Endringen skyldes at 
Eiendomsmegler 1 går inn i Sparebankavtalen; den nye avtalen med Curato har ikke noen 
passus om opsjon på å inngå hovedsponsoravtale, slik EM1 hadde.  
Dersom vi kommer ut av 2015 i henhold til revidert budsjett, vil vi ha en utgående balanse 
31/12-2015 på 5,2 mill, hvilket er i tråd med langtidsplan.  
 
 
 

INFORMASJON 
 

96.      Administrasjon 

 
Det er utlyst stilling som Langrennssjef, med søknadsfrist 5. juni. 
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

97.  Forberedelse til Vårfagmøtet 

 
Redegjørelse basert på framdrift fra forrige LK-møte. 
Planen for lørdag er nå på det nærmeste klar. 
Brit Baldishol sender ut en bemanningsplan og en veiledning til de som skal bemanne de 
enkelte stasjonene.  
 
 

98.  Status vedr Petter Northug- saken 

Redegjørelse basert på informasjon som ble gitt på telefon den 4. mai, og Skistyrets 

etterfølgende behandling.  

Det ble gitt en orientering om sakens utvikling.  

Diskusjon.  

 

 

 

99.  Regionale team, status 

Det er nå 5 regionale team (Team Vest igangsatt fra kommende sesong). Uttak av løpere 

er foretatt og offentliggjort. Trener ansatt på 4 av 5 team (Trøndelag mangler foreløpig).  

 

En del diskusjoner rundt organisering og drift av teamene:  

- Det må bli felles retningslinjer for uttaksprinsipper og drift.  

- Eierskap og forankring sentralt vs regionalt: I hvor stor grad skal NSF sentralt 

involvere seg? Kretsene må føle eierskap til teamet.  

- Det kan være tendens til for mye «lokal-tenkning» ved uttak av løpere.  

- Hvor skal løperne bo (innenfor regionen eller ikke). 

 

 

VEDTAK:  

 Kretsene skal selv gjennom sitt eierskap forankre og drifte de regionale team.  

 Som konsekvens av eierskap, organisering og ansvar for drift , egenfinansiering 

osv,  så må kretsene ha handlings- og beslutningsmulighet for egen drift med egne 

ressurser.  

 Samarbeidsavtalen som er under utarbeidelse, skal regulere  forholdet mellom 

NSF og de enkelte team. Samarbeidsavtalen godkjennes av LK straks den 

foreligger.  (I tillegg har hvert team en avtale kretsene i mellom som regulerer 

samarbeid, plikter og ansvar).  

 Det tildeles utstyrs"pakker" for inntil 10 løpere.  Bakgrunnen er å sikre det 

sportslige nivået, og kontroll i f t sponsoravtaler og finansiering. 

 For å sikre eierskapet og framtidig forankring/drift, så er det ønskelig at LK ledere 

i eierkretsene sitter i styringsgruppene.  Teamene bestemmer selv antall deltagere i 

i styringsgruppene. 

 Styringsgruppene er alle representert med en person fra NSF/administrasjon   

 NSF LK må sikres nødvendig informasjon 
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100.  Terminlisten for 2015-2016 

Gjeldende hovedliste finnes på denne linken:  

http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Terminlistens%20Hovedpkt/Term

inlistens_Hovedpunkter_2015-2016.pdf  

 

Det er fortsatt en del arrangementer som ikke er kommet på plass.  

Endring av dato for VM junior har ført til noen justeringer den siste tiden.  

Asgeir Moberg redegjorde om dette.  

 

VEDTAK:  

Tatt til etterretning. 

 

 

101.  Oppdatering vedr Løperavtaler, klesinstruks og Kommersiell manual 

Administrasjonen orienterte om status og dialog vedr. løperavtaler, kommersiell manual 

og klesinstruks. LK ble informert om uenighet med tillitsvalgte om en strammere 

oppfølging av klesinstruksen. 

Oppfølging av brudd på reglementet som omhandler muligheter til å profilere egne     

klesleverandører har over en tid vært for dårlig fulgt opp. For å sikre forutsigbarhet og 

mest mulig lik behandling, samt sikre inngåtte avtaler med BJ, ber et flertall i LK adm. 

stramme inn praksisen når det gjelder oppfølging, slik at dagens reglement blir håndhevet. 

Et mindretall var kritisk til dette og mener det burde ha vært lagt opp til tettere dialog med 

løperne og deres representanter om regelverket og praktisering av dette. 

 

 

VEDTAK:  

Tatt til etterretning.  

 

 

102.  Rekrutteringsprosess vedr ny landslagssjef 

 

Torbjørn Skogstad redegjorde for status i ansettelsesprosessen. 

Se også sak 96.  

 

103.  LKs egen tid 

 
 
 
 
 

EVENTUELT 
 
 

104.  Eventuelt   

 
 

 
Per N 24.mai-2015 

http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Terminlistens%20Hovedpkt/Terminlistens_Hovedpunkter_2015-2016.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Terminlistens%20Hovedpkt/Terminlistens_Hovedpunkter_2015-2016.pdf

