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Til stede:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Marthe K. Jensen, Kari 
Mørkved Sylten, Sindre Bergan. 
Fra adm: Espen Bjervig.  
 

REFERATSAKER 

 

97.   LK-møte nr. 10 Oslo 21. mars 
 
Referatet er publisert på NSFs websider. 
http://www.skiforbundet.no/langrenn/kontakt/langrennskomiteen/lk-mote-referater/  
 
 
 

RAPPORTERING 
 

98.    Rapportering fra virksomheten 

 
 

 99.    Økonomirapport. 
 
 

INFORMASJON 
 

100.      Administrasjon 

 
Vedr stillingsutlysninger:  
Se https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/ledige-stillinger/  
og dessuten sak 104 nedenfor.  
 
 
 
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 
 

101.  Oppfølging av granskingsrapporten 

 
Med bakgrunn i tidligere behandling foreslår administrasjonen følgende:  
 
Ingvild Berg og Espen Bjervig får ansvar for oppfølgingsplan av rapporten.  
Det utarbeides plan med tiltak og tidsrammer pr oppfølgingspunkt.  
Personer involvert i enkelte ansvarsområder vil bli bedt om å bidra i prosessen.  
Endelig plan presenteres LK og Skistyret før godkjenning. Gjennomføringsplan kan 
overleveres LK og Skistyret i begynnelsen av mai. 
 
VEDTAK:  
LK tar administrasjonens forslag til etterretning, men ønsker i tillegg å utvide rapporten til 
å omhandle generell risikovurdering. 
 
 
 
 
 

http://www.skiforbundet.no/langrenn/kontakt/langrennskomiteen/lk-mote-referater/
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/ledige-stillinger/
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102.  Kjøreplan for evalueringssamlingen 

 
Scandic Hotel, Hamar.  
Rammen for programmet: 

• Start søndag 1800, innledning og evaluering 
• mandag fram til lunsj, evaluering fortsetter 

• mandag etter lunsj, VerdiSki, strategi og verdiarbeid 

• tirsdag, VerdiSki, strategi og verdiarbeid 

 

LKs medvirkning og rolle under samlingen bør avklares.  

 

103.  Uttakskriterier 

 

Kunngjøring av landslagene for neste sesong ventes gjort i forbindelse med 

markedsdagene.  

Vedr kriterier vises til utsendt notat fra Vidar Løfshus.  

LK fikk forelagt sportens og Vidars uttakskriterier.  

 

VEDTAK:  

LK støtter kriteriene og har tillit til sportens vurderinger. 

Endelig laguttak kommuniseres med LK før offentliggjøring 

Therese Johaug blir tatt ut på landslaget når hun er klar for dette ihht til en dom for 

brudd på dopingbestemmelsene. 

 

 

104.  Opprettelse av fast stilling som kommunikasjonsansvarlig 

 

Gjelder fast contra midlertidig ansettelse. Espen Bjervig orienterte.   

VEDTAK: 

LK lar saken gå til godkjenning i neste skistyremøte. 

 

105.  Team Veidekke 

 

Torbjørn informerte:  

 

1: Innspill fra Team Veidekke Innlandet, vedr Sparebank1-avtalen.  

 

VEDTAK:  
LK velger å stå ved tidligere vedtak: 

·        Kompensasjonen for frafall av avtale med SPB1, gjelder for ett år. Det innvilges ingen 
ytterligere kompensasjon. 
 

2: Diskusjon om sammensetning av lag i fremtiden.  

Administrasjonens forslag om å få ekstern bistand til hjelp av finanieringen av lagene ble 

akseptert. 

 

3: Kostnader ved samling i regi av NSF rek.lag.  

Torbjørn Skogstad melde seg innhabil i denne saken. 

 

VEDTAK:  

Administrasjonen får mandat til å finne en minnelig løsning på saken. 
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106.  Forespørsel fra Magnus Kim, Korea 

Gjelder en søknad om å bli knyttet opp mot de norske landslagene.  

Søknaden forelå som vedlegg.  

 

VEDTAK:  

LK er positive til et samarbeid, LK ber administrasjonen ta beslutning og følge opp saken 

videre. 

 

 

107.  Vårfagmøtet 

Her vises til vedtaket fra forrige møte 21. mars:  
Gjennom sesongen har det kommet opp en del aktuelle saker: Fluor, klassisk (soner etc), noen andre 

regelsaker, «omdømme», Martin- og Theresesaken, etc etc.  

Administrasjonen bør utarbeide skissen for møtet, men ønsker komiteens innspill.  

 

VEDTAK: 

LK ber administrasjonen utarbeide skisse og onsker å komme med innspill på dette når 

det foreligger. 

 

 
 

108.  LKs egen tid 
 
 
  

EVENTUELT 
 

108.  Eventuelt   

 

 

EB/PN 

April 2017 


