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Tilstede:  
 
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Marthe K. Jensen, Kari 
Mørkved Sylten, Sindre Bergan. 
Fra adm: Espen Bjervig, Asgeir Moberg/Per Nymoen/Brit Baldishol  
 
 
REFERATSAKER 
 
1.   Referatsaker 
A: LK-møte nr. 21, 20. april 2016. Referatet er publisert på NSFs webside.  
 
B: Fagmøtet i Trondheim, 26.-27. mai 2016: Dette er publisert på NSFs webside. 
 
 
RAPPORTERING 
 

2.    Rapportering fra virksomheten 
Kort presentasjon av LK-medlemmene (se også sak 8) 
Torbjørn Skogstad ønsket velkommen til første LK-møte i perioden. 
Runden rundt bordet hvor hver enkelt presenterte seg selv, og fortalte litt om sin egen 
bakgrunn 
 
FIS-møtene i Cancun - oppsummering  
(Vidar L har laget et notat, på vegne av sporten, til LK, se nedenfor) 
Torbjørn Skogstad refererte fra møtet i Cancun.  
Fra norsk side ble det gjort grundige forsøk på å påvirke behandlingen av saken knyttet til  
reduserte kvoter. Det er en felles oppfatning at resultatet ble det beste vi kunne håpe på.  
 
Dette kan få store konsekvenser for langrenn og de nest beste løperne i Norge uten at 
langrenn internasjonalt oppnår noen effekt av tiltaket. LK ber om at det nå ikke brukes 
mer tid og krefter på selve vedtaket men tenkes konstruktivt i forhold til utviklingen av 
langrenn og at vi skaper en internasjonal forståelse for at tiltaket må evalueres og 
tilpasses etter hvert som man ser effekten av dette.   
 
LK stilte også spørsmål om hvordan vi har kommet i en slik situasjon at andre nasjoner 
tilsynelatende er mer opptatt av å begrense Norges utvikling enn sporten som helhet.  
 
Saken settes opp også på det neste LK møtet, til en grundigere gjennomgang. 
 
Samlinger og trenersituasjonen - (Vidar L har en Landslagsrapport lenger bak i sakslista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LK-møte  01, 2016-2018, 21.06.2016 Oslo 

3 
 

 3.    Økonomirapport. 
 
Regnskaps-rapporten ble gjennomgått og LK tok denne til etterretning.  
 

 
 
4.      Administrasjon 
 
Informasjon ved Espen Bjervig - nytt org-kart: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommersiell)leder
Bernt&H&Olderskog

Bredde, og)
utdanningsansv.
Per&Nymoen

Arrangement,
og)økonomi

Asgeir&Moberg

Utvikingssjef
Brit&Baldishol

Markedsansv.
Martine&

Thorleifsson

Sponsortrener
John<Anders&
Mohn&Gaustad

Regionlag)(5)

Skigymnas

Adm.)sjef
Espen&Bjervig

Sponsortrener
Emil Søbak&
Gundersen

Jr.)trener
Anders&Bystrøm

Media,ansv.
Gro&Eide

Langrennskomiteen
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DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 
5. Klassisk langrenns fremtid  
Torbjørn Skogstad innledet til saken.  
 
Vedtak: 
Langrennskomiteen er positiv til at vi skal prøve med forbudssoner for ”dobbeltak” til 
vinteren, og at dette forberedes i forhold til utvalgte arrangører. Temaet er veldig aktuelt 
og LK vil at dette tas opp til diskusjon og gjennomgang på høstmøtet 
 
 
6.  Statoil Norgescup, hva gjør vi for å styrke denne? 
Med reduserte kvoter i World Cup øker behovet for å gi både landslagsløpere og øvrige 
løpere et bedre renntilbud her hjemme. I så måte har vi Skandinavisk Cup og Statoil 
Norgescup.  
Asgeir og Espen gikk igjennom de tankene som ligger i utvikingen av Norgescupen.  
 
Vedtak: 
LK er positive til de ideene som fremkom i oppsummeringen og oppfordrer til å fortsette 
arbeidet fram mot høstmøtet. Saken settes også opp på LK-møtet i september. 
 
 
7.  Terminlista, inkl. juniorrenn i Holmenkollen mars 2017 
Vi viser til Terminlistens Hovedpunkter, som ligger på nettet:  
http://www.skiforbundet.no/Documents/Gren/Langrenn/Terminlistens%20Hovedpkt/Term
inlistens_Hovedpunkter_2016_-_2017.pdf  
 
Asgeir M gikk gjennom de terminliste-saker som gjenstår, herunder et planlagt juniorrenn 
i Holmenkollen.  
 
Orienteringa tas til etterretning, ok LK stiller seg i utgangspunktet positivt til det planlagte 
juniorrennet i Holmenkollen, men ønsker ikke å endre dato for juniorNM, Harstad. Dette 
er terminfestet til Holmenkoll-helga. 
 
8. Søknad om prosjektstøtte fra Utdanningsutvalget 
Søknad ført i pennen av Øyvind Sandbakk.  
Dokumentasjon lenger bak i denne sakslisten 
Gjelder oppfølging av arbeidet med Utviklingstrappa, herunder nye teknikkvideoer, ny 
utgave av boka, m.m.  
 
Torbjørn orienterte om søknaden fra Utdanningsutvalget.  
 
Vedtak: 
LK besluttet å støtte denne søknaden. Det er også ønsket at representanter fra LK fortsatt 
er med i Utdanningsutvalget 
 
9. Honorar til LK-medlemmer, og frikjøp av LK-leder 
Torbjørn Skogstad meldte seg inhabil. Det var heller ikke noen fra administrasjonen 
tilstede under denne behandlingen.  
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Stein Opsal orienterte/innledet til saken og informerte både tidsbruk og forventninger til 
rollen. Saken må også sees i sammenheng med Skipresidentens rolle og forventet tidsbruk 
og det ble informert om skistingets behandling av lønn og betingelser for  skipresidenten  
 
Basert på forslag utarbeidet av valgkomiteen har Skistyret vedtatt en struktur på denne 
godtgjørelsen som er gjengitt i sak 199. Slik vi har fått saken gjengitt, er det også slik at 
rekruttering av LK-leder denne gangen er gjort med utgansgpunkt i at godtgjørelsen settes 
til maksimale 5G 
 
Langrennskomiteen tar dette til etterretning og innstiller på en slik godtgjørelse. Det er 
grunn til å presisere at dette gjelder for denne perioden og at saken må behandles på nytt 
ved neste valg/konstituering. 
 
Komiteen synes det er svært uheldig at vi skal innstille på godtgjørelsen til LK-leder. 
Utover det prinsippielle knyttet til rolle og habilitet så stilles en ny komitee i en ytterst 
vanskelig situasjon når saken forelegges på denne måten i vårt første møte. LK vil be om 
andre rutiner knyttet til dette i fortsettelsen. 
 
Skistyrets behandling av saken slik den er referert fremstår også som lite grundig. 
Gjennom ulike vedtak økes omfanget av avlønning av tillitsvalgte på flere nivå. LK er klar 
over tidsbruk og krav til tilgjengelighet, men savner noen vurderinger av de utfordringene 
dette skaper utover den faktiske kostnadsøkningen. Noen utvalgte spørsmål som kom frem 
under behandlingen:  
 
Hvordan sikrer vi en tilstrekkelig avstand til den administrative ledelsen og 
styrets/grenkomite sin kontrollfunksjon når en så betydelig del av ens inntekter kommer 
som et resultat av vervet? 
 
Hvordan sikrer vi at asymmetrien i lønn/tidsbruk/informasjontilgang i forhold til andre 
medlemmer av styret/grenkomite gir ryddig saksbehandling? 
 
På hvilken måte vil forventet tidsbruk/avlønning påvirke fremtidig rekruttering til slike 
verv?  
 
Hvordan forholder vi oss til den frivillige delen av skinorge og kan vi forvente at dette 
skaper presedens i andre deler av organisasjonen? 
 
 
 
10. Oppgave- og arbeidsfordeling i LK og administrasjonen 
Den nye komiteen bør gjøre seg litt kjent med hverandre, og med administrativ 
ledergruppe.  
Herunder: 

- Rutiner for planlegging, innkalling og referat ved LK-møter 
Møtet er enige om å ta dette punktet opp igjen i et større møte, gjerne i samarbeid    
med administrasjonen. 
 

-   Oppnevning av LKs representant til integreringsutvalget 
LK valgte Kari Mørkved Sylten som nytt medlem i integreringsutvalget 
 

-   Møteplan for høsten: 
1)   Oppstartmøte: 28.kl 16:00 - 29. aug kl 13:00, Oslo 
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2)   22. september kl 16:00, Oslo 
3)   (Høstmøtet 21.-23. oktober) 
4)   18. november, Beitostølen 
5)   12. desember kl 16:00, Oslo  

 
 
11.  Ildsjeler og ”Årets Langrennsklubb” 
 
Se saksframlegg lenger nede i denne saklisten.  
LK gir administrasjonen i oppgave å innstille på forslag på årets kandidater, både klubb og 
ildsjel. Dette kommuniseres med LK pr e-post, og avgjøres deretter. 
 
 
12.  Tildeling av NM del2 2018 
 Det er kommet en søknad på NMdel2 i 2018. Det er Alta IF som søker om dette 
mesterskapet. Administrasjonen og arrangementavd. i NSF har behandlet søknaden og 
anbefaler at LK behandler denne positivt.  
Forslag til vedtak: NMdel2 tildeles Alta IF.  
Forslaget enstemmig vedtatt, og dette blir videresendt til Skistyret for videre behandling 
 
13.  Cancoon: Nytt sponsormerke, 50 cm2 
Under FIS-møtet i Cancoon ble reklamearealet på utøverne øket med 50cm2.   
Hvordan skal langrenn benytte denne muligheten? 
Se notat fra adm nede i denne sakslista 
 
Administrasjonen v/Espen B orienterte om dette, og LK er klare på at dette merket skal 
håndteres i gren. På hvilken måte og hvordan vi langrenn og marked selv komme tilbake 
til. 
  
EVENTUELT 
 
14.  Eventuelt  
 
Rådgiving og homologering. 
Innspill i f t nye satser for rådgiving og homologering etter innspill fra Marit Gjerland.  Sissel 
orienterte om ordningen i f t felles struktur/organisering  i f t rådgivning og homologering 
samt lik avlønning vedtatt i mai 2015 for NSF.  Det vises til innspill, og forslaget til nye satser 
tas til etterretning i LK.  
 
Samlingsplanen, juniorer: 
Brit Baldishol orienterte om samlingsplanen og antall dager på samlinger for juniorene. 
LK ønsker også at man har fokus på at en juniorlandslagsløper, som oftest skal tilbake til 
klubben en gang. Og da er det viktig at han/hun ikke mister kontakten med dette miljøet, pga 
for mange og lange samlinger i landslags-drakten. 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


