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Innkalt:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim. 
Fra Adm: Åge Skinstad, Per Nymoen.   
Vidar Løfshus til sak 86, Brit Baldishol til sak 90. 
 
 
 

REFERATSAKER 

 
81.   LK-møte nr. 8 (Oslo 13. mars) 
 
Referatet er publisert på NSFs webside. 
 

RAPPORTERING 
 

82.    Rapportering fra virksomheten 

Utover det som er fremkommet i de øvrige saker nedenfor, ble det rapportert kort vedr:  
- En del av arrangementene vinteren 2014-2015 
- Organisering av landslag for funksjonshemmede sammen med skiskyting. 

 
  

 83.    Økonomirapport. 
Rapport fra 1. kvartal 2015 er ikke klar riktig ennå.  
 
På fellesmøte i sentraladministrasjonen tidligere i dag ble det lagt fra hovedtall for 2014, 
ved generalsekretær og økonomisjef. Disse stemmer med det som er gjengitt på forrige 
LK-møte (møte nr. 8). 
 
 

INFORMASJON 
 

84.      Administrasjon 

Langrennssjef Åge Skinstad slutter pr. 1. august. Se sak 87. 
  
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

85.  Evalueringsprosess 

Kjartan Thormodsæter fra Adecco presenterte kort resultatet av den skriftlige 
evalueringsprosessen. Denne presentasjonen er også gjennomgått grundig på 
administrasjonens og trenernes evalueringsmøte for få dager siden.  
 
Langrennskomiteen diskuterte deler av innholdet i rapporten:  

- Det ser ut til at gruppene (ledergruppe, trenere, smøreteam, helseteam, etc) 
gjennomgående er fornøyd med tingenes tilstand. 

- Samtidig er det lansert en rekke forslag til forbedringer. 
- I mange grupper etterlyses enda mer fokus på lagbygging og fellesskap.  
- I flere grupper nevnes «tydeligere ledelse» som et tema (tydelighet fra egen leder, og 

fra LK).  
- Vedr retningslinjer for uttak: «Sesonginformasjoner» er et bra dokument, dette kan 

bli enda klarere, og mer kjent. Samtidig er det viktig at man forbedrer den «direkte 
dialogen» (hvordan man kommuniserer med de som ikke blir tatt ut).  
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- Reaksjoner på regelbrudd, nevnt av flere. Her er det retningslinjer (som brukes), men 
kan tydeliggjøres.  

- Kortsiktig oppgave: Å klargjøre gapet mellom nåsituasjon og ønsket situasjon.  
 
VEDTAK:  
Rapporten tatt til etterretning.  
De oppgaver som rapporten antyder, må følges opp.  
 
 

86.  Laguttak 

Det var utarbeidet en innstilling på trenermøte fredag 10. april.  

Innstillingen var oversendt LK fra Landslagssjefen.  

 

Langrennskomiteen diskuterte innstillingen.  

Diskusjonen tok utgangspunkt i «Lagstrukturmodellen» som ble presentert for LK den 13. 

mars, og etterfølgende notat, samt de langsiktige ambisjoner som LK tidligere har 

besluttet. Modellen og kriteriene for uttak er ikke tilstrekkelig bearbeidet og forankret.  

Det uttak som LK ble forelagt, var basert på andre kriterier. Den etterfølgende diskusjon 

tok for seg flere viktige sider ved laguttak og struktur. Noen enkelttilfeller ble diskutert. 

 

VEDTAK:  

Landslagssjef bearbeider innstillingen i henhold til de momenter som fremkom i 

diskusjonen, og kommer tilbake til LK i løpet av kort tid.  

Lagstrukturmodellen må utarbeides endelig, i et samspill mellom LK og landslagssjef . 

 

 

87.  Ny langrennssjef: Rekrutteringsprosess 

Denne saken behandles av LK alene, sammen med repr. fra Adecco.  

 

88.  Kommersiell manual 

Det er stadig økende behov for klarere retningslinjer vedr kommersielle rettigheter.  

Utkast til «manual» ble gjennomgått og diskutert.  

Manualen er utarbeidet av administrasjonen på bakgrunn av vedtatte regler.  

Det vil bli gjennomført et møte  med representanter for en del av de mest profilerte 

utøverne, hvor manualens innhold gjennomgås.  

Manualen gjelder alle grener i NSF.  

Hensikten med manualen er å gjøre praktiseringen klarere (unngå tvilstilfeller og 

uklarheter).  

 

VEDTAK:  

Manualen tatt til etterretning.  

Det forventes et godt samspill mellom LK og utøverne og deres representanter. 

LK får en oppsummering etter at de planlagte samtaler med løpernes representanter er 

gjennomført, herunder også en orientering om eventuelle endringer eller justeringer som 

bør foretas. 

Det må også leses korrektur før endelig ferdigstillelse.  

 

 

 

 

 

 

89.  Svar på brev fra Buskerud Skikrets 
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Brevet fra Buskerud Skikrets dreier seg om prosessen rundt valg av arrangør for NM del 1. 

Forslag til svar på brevet ble fremlagt i møtet.  

 

VEDTAK:  

Svarbrevet gjøres ferdig og sendes Buskerud Skikrets.  

 

 

90.  Forberedelse av Vårfagmøtet 

 
Brit Baldishol la fram en revidert plan for gjennomføring av Fagmøtet.  
Fredag benyttes til innledning og «rapportering». Vi presenterer en modell for 
arbeidsområdene i Ski-Norge.  
Lørdagen fra 10 til 18 vil bestå av temabaserte gruppemøter, med 4 hovedtemaer.  
Hver krets sitter sammen 90 minutter med sentral representant for hvert tema.  
Søndagen blir brukt til regionvise møter og oppsummering.  
 
VEDTAK: 
Planen for møtet er vedtatt slik den nå foreligger. 
Følges opp og iverksettes. 
 

91.  LKs egen tid. 

 

EVENTUELT 
 

92.  Eventuelt   

 
 

 
Per N 23.april-2015 


