
 
 

                   
 
 

          PROTOKOLL 
 

      LANGRENNSKOMITEMØTE nr. 5 – 2018/2019 sesongen 
 

Norges Skiforbund Langrenn 
 

 
Dato:     Onsdag 12. desember 2018 
Sted:     Norges Skiforbund, Ullevål Stadion, Oslo 
Tid:     17:00-21:00 
Langrennskomiteen: Torbjørn Skogstad (leder), Kari Mørktvedt Sylten (nestleder),  

Marthe Kobbersletten Jensen, Sindre Bergan, Per Morten Nyeng, 
 Bjørg Sissel Kvannli 
Administrasjonen: Espen Bjervig, Asgeir Moberg (sak 3/5 og 4/5), Pål Rise (sak 4/5), Gro 

Eide (referent). 
 
 

Saksnr. Sak 

 
1/5 
 

 
Protokoll og agenda 
 
Godkjenning av agenda og protokoll fra LK-møte 4, 10. november 2018.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen godkjente agenda samt protokoll fra LK-møte 4. 
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Fluor 
 
Langrennssjef Espen Bjervig innledet og ga en kort status rundt det nylig vedtatte fluorforbudet. 
Det er informert bredt internt og i media om forbudet. Torbjørn Skogstad har dialog med Norges 
Skiskytterforbund. Det vises til vedlagte tilbud fra NILU «XRF-based fluor-målinger av 
konkurranseski i langrenn (XFluor)» hvor kostnader til utvikling og testing prises til 650.000 kroner. 
 
Informasjon under alle renn i smøreboder. Antall forespørsler og spørsmål er nå redusert. 
Smøreteamet vårt er villig til å bidra med testing.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og vedtok kostnader for inntil 650.000 kr for 
utvikling og gjennomføring av tester i forbindelse med det vedtatte fluorforbundet.  
 
 

 
3/5 

 
Økonomi 



 
Langrennssjef Espen Bjervig og arrangementsansvarlig Asgeir Moberg innledet om status regnskap 
pr november 2018.  
 
Regnskapstall ble presentert i møtet, oppdatert etter lønnskjøring i desember, men ikke med 
aktuelle kostnader for desember. 816.000 i minus er årsprognosen pt. Regnskap 2018 styres mot 
balanse. Det er ønskelig med en diskusjon rundt regnskapsprinsipper og planlegging av LK-møter 
slik at regnskapsrapporter foreligger i god til før det aktuelle møtet.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering og legger regnskaprapportering tilpasset 
styremøter i allerede vedtatte årshjul.  
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Redegjørelse søknader NIF 
 
Utdanningskonsulent Pål Rise orienterte om søknader om offentlige midler fra NIF – Norges 
Idrettsforbund, post 2 og post 3. Post 3 skal rapporteres Post 2 og 3 – paraidrett.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
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Budsjett 2019 
 
Arrangementssjef Asgeir Moberg redegjorde. Budsjett 2019 viser et underskudd på 2.1 mill NOK. 
Langrennssjef Espen Bjervig redegjorde i tillegg om at holder aktiviteten oppe. Vi kan selvsagt ta ut 
en del kostnadsaktiviteter, men det har da noen konsekvenser som reduserer aktivitet og 
synlighet.  
 
Overordnede målsettinger i budsjettet: 

• Verdens beste langrennsnasjon målt i WC-poeng 
• Beste nasjon i VM målt i medaljer 
• Vinner av Skandinavisk Cup kvinner og menn 
• Økt antall aktive skiløpere målt i KM-deltagelse 
• Økt antall medlemmer målt i idrettsregistreringen 

 
Fokusområder i budsjettet er relatert til LKs strategiske målsettinger: 

• Medlemsmasse 
• Økonomi 
• Kommunikasjon 
• Landslagsmodellen 

 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen vedtok det fremlagte budsjett for 2019 med et underskudd på 2.1 mill NOK 
med utgangspunkt i ovenstående strategiske føringer. 
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Rapportering fra administrasjonen 



 
 
 
 
Oslo, 12. desember 2018 

 
 
 
Torbjørn Skogstad      Kari Mørkved Sylten 
Leder        Nestleder 
 
 
 
Bjørg Sissel Kvannli      Per Morten Nyeng 
Medlem       Medlem 
 
 
 
Sindre Bergan       Marthe Kobbersletten Jensen 
Medlem       Medlem 

 
Langrennssjef Espen Bjervig orienterete og viste til utsendt rapport.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
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Rapportering fra LK-leder 
 
Langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad orienterte og viste til utsendt rapport. To 
Skistyremøter siden LK møttes på Beitostølen.  
Organisasjonsutvalget; Generalseksretæren ser på organisering i administrasjonen og utvalget ser 
på den politiske organiseringen. Det har vært gjennomført årlig oppsummeringsmøte med OLT 
hvor LK-leder, Langrennssjef og Landslagssjef deltok. Dette er det møtet hvor OLT ønsker også 
politisk nivå med fra gren.  
 
Vi må ha bedre planlegging av agenda mht vår- og høstmøter og starte dette arbeidet tidlig i 2019.  
 
LKs vedtak: 
Langrennskomiteen tok informasjonen til orientering. 
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Eventuelt 
Neste møte i Langrennskomiteen er 22. januar 2019 og kalles inn i Outlook. 
 


