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Lov for Nord-Trøndelag Skikrets 
Lov for Nord-Trøndelag Skikrets, stiftet 27.01.1923. Vedtatt den 22.05.2013. Godkjent av Skistyret 
den 24.08.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov § 46, jfr. § 27 pkt B 21. 
 
 
§ 1. Formål 
Nord-Trøndelag Skikrets formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme 
samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skiforbund (NSF) i alle spørsmål som gjelder 
skiidretten innen kretsen.  
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
 
§ 2.   Organisasjon, oppgaver og kontingent 
Bestemmelser om skikretsenes organisasjon, oppgaver og kontingent er gitt i NSFs lov §§ 43, 44 og 
12.   
 
 
§ 3.   Tillitsvalgte og ansatte 
Bestemmelser om kjønnsfordeling, valgbarhet, forslagsrett, inhabilitet, vedtaksførhet, refusjon av 
utgifter med mer er gitt i NSFs lov §§ 5-11. 
 
 
§ 4.   Regnskap, revisjon, budsjett mv.  
Bestemmelser om regnskap, revisjon, budsjett med mer er gitt i NSFs lov § 13 
 
 
§ 5.  Konkurranseforbud 
Bestemmelser om startberettigelse, godkjenning av løpere deltakelse i renn mv. er gitt av NSFs lov § 
14, jfr. NSFs Fellesreglement pkt. 203 
 
§ 6.    Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter NSFs Fellesreglement og 
rennreglementer, straffesaker og dopingsaker 
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter NSFs Fellesreglement og rennreglementer, 
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12, jfr. NSFs lov §§ 15, 38 og 39 
 
 
§ 7.    Avtaler og samarbeid mellom skikretsen og næringslivet 
Avtaler og samarbeid mellom skikretsen og næringslivet reguleres iht. NIFs lov kapittel 13, jfr. NSFs 
lov § 17. 
 
 
§ 8.    Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres iht. NIFs lov kapittel 14, jfr. NSFs lov §16  
 
 
§ 9.    Skikretstinget  
 Skikretsens høyeste myndighet er skikretstinget som holdes annet hvert år innen utgangen av mai i 
år det ikke holdes Skiting, jfr. § 13.  
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Skikretstinget kan med 2/3 flertall vedta å holde ting hvert år.  
 
Skikretstinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til de idrettslag som har 
representasjonsrett.  Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i 
henhold til NIFs lov § 2-4. 
 
Forslag som skal behandles på skikretstinget må være sendt til skikretsstyret senest 2 uker før tinget. 
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 
uke før tinget. 

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og 
godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

Skikretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

På skikretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført 
på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved 
godkjenning av saklisten. 
 
 
§ 10. Representasjon på skikretstinget 
På skikretstinget møter med stemmerett: 

a. skikretsens styre 
b. representanter fra idrettslagene etter følgende skala:  

 Medlemstall inntil 50   1 representant 
      "       fra     51 - 100    2 representanter 
  "       over  100  3 representanter 
 

Ved sammenslåing av skikretser fastsettes representasjonen av de aktuelle skikretsene. 
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor 
utvalgets/komiteens arbeidsområde:  

a. Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er 
forhindret fra å møte. 

b. Kontrollkomiteens medlemmer. 
c. Valgkomiteens medlemmer. 
d. Revisorer. 

Representasjon fra idrettslagene fastsettes av skikretstinget etter idrettslagenes aktivitetstall for ski 
iht. idrettsregistreringen pr. 31.desember året før skikretstinget.  
 
Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt 
og meldt skikretsen senest en uke før tinget. 
 
Ansatte i skikretsen kan møte med tale- og forslagsrett.  Skikretstinget kan imidlertid beslutte at 
møtet kan lukkes for ansatte og andre utenforstående.  
 
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
 
§ 11. Ledelse av skikretstinget 
Skikretstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e) 
representant(er). 
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§ 12.  Skikretstingets oppgaver  
Skikretstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle beretning. 

5. Behandle regnskap for skikretsen i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette kontingent 

8. Behandle budsjett for skikretsen. 

9. Behandle handlingsplan for skikretsen som del av gjennomføringen av NSFs strategiplan. 

10. Foreta følgende valg:  

a. Leder og nestleder.  

b. 3 styremedlemmer  

c. I tillegg består skikretsstyret av lederne av grenkomiteene i skikretsen. 

d. skikretser som i henhold til NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser er pålagt å 
engasjere statsautorisert/registrert revisor, velger kontrollkomite på 2 medlemmer og 
engasjerer statsautorisert/registrert revisor til å revidere skikretsens regnskap. 

e. Leder, nestleder og medlemmer av komiteer for de grener som har aktivitet i skikretsen, 
jfr. § 17. 

f. Representanter til Skitinget, Idrettskretsting og fagmøter i NSF. 

g. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste skikretsting. 

 
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 
 
Ved valgene skal det velges kandidater/ representanter fra begge kjønn iht. NSFs lov § 9.  
 
For valgbarhet gjelder bestemmelsene i NSFs lov §§ 5,6 og 7. 
 
 
§ 13. Stemmegivning på skikretstinget 
Stemmegivning på skikretstingene skjer etter de samme bestemmelser som på Skitinget, jft. NSFs lov 
§ 22. 
 
§ 14. Ekstraordinært skikretsting 
Ekstraordinært skikretsting innkalles av skikretsstyret med minst 14 dagers varsel etter: 

a. Vedtak av skikretsstyret. 
b. Vedtak av skikretstinget. 
c. Vedtak av Skistyret 
d. Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i skikretsen. 

Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  

Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  

Ekstraordinært skikretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 
innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 
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§ 15. Møter/fellesmøter 

Skikretsen avholder møter med idrettslagene etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen.  
 
 
§ 16. Skikretsens styre 
Skikretsen ledes og forpliktes av styret som er skikretsens høyeste myndighet mellom tingene. 
 
Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger 
det.  
 
Styret består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og ledere i grenkomiteene i kretsen, valgt på 
skikretstinget. 
 
Det nye skikretsstyret tiltrer umiddelbart etter skikretstinget. 
 
Det kan nedsettes et arbeidsutvalg til å ta seg av de løpende forretninger. 
 
Styret skal holde møter når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger 
det.  
 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
 
Ansatte i skikretsen kan møte med tale- og forslagsrett.  
 
Skikretsstyret skal: 

1. Iverksette skikretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser, 
herunder gjennomføring av NSFs strategiplan. 

2. Forestå skikretsens daglige administrasjon, representere skikretsen utad og utøve faglige 
myndighet innen skikretsens grenser. 

3. Påse at skikretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak 
som er fattet på skikretstinget eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse 
at skikretsens har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og 
har en forsvarlig økonomistyring. 

4. Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og 
utarbeide terminlister for dette. 

5. Utvikle skikretsens organisasjon og aktivitetstilbud.  

6. Oppnevne anleggsutvalg, og for øvrig utvalg etter behov samt utarbeide mandat/instruks for 
disse.  

7. Sende årsberetning til Skistyret senest innen 1. juli hvert år, jfr. NSFs lov § 45. 
 
 
§ 17. Skikretsenes komiteer for alpint, hopp/ kombinert og langrenn  
Skigrener med aktivitet i skikretsen skal ha grenkomiteer.  Komiteene er rådgivende organ overfor 
skikretsstyret. Komiteene er utøvende organ i sine grener innenfor fullmakt og med arbeidsoppgaver 
fastsatt av skikretsstyret. 
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§ 18. Sammensetning av grenkomiteene i skikretsene 
Kretsenes grenkomiteer består av leder, nestleder og minimum 1 (ett) medlem. 
Grenkomitéenes leder velges på skikretstinget. Nestleder og medlemmer velges på skikretstinget 
eller oppnevnes av skikretsstyret etter fullmakt fra skikretstinget. 
 
 
§ 19. Grenkomiteenes oppgaver i skikretsene 
Skikretsenes grenkomiteene rapporterer til skikretsstyret. 
 
Komiteenes hovedoppgaver er blant annet: 

a. rekrutterings-, bredde-, utviklings- og utdanningsarbeidet i de respektive grener innenfor 
skikretsen 

b. topp- og elitearbeid i de respektive grener innenfor skikretsen 
 
Komiteenes øvrige oppgaver er blant annet: 

1. Utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett som skal godkjennes av skikretsstyret og føre 
løpende kontroll med forbruk av de midler skikretsstyret har godkjent. 

2. Komiteene skal iverksette nødvendige korrigeringer av sin virksomhet i henhold til 
regnskapsrapporter. 

3. Handlingsplan og budsjett legges fram for fagmøtet til uttalelse 

4. Samordne terminlisten innenfor skikretsen i vedkommende gren 

5. Ta ut løpere til nasjonale mesterskap i grener der skikretsene har kvoter 

6. Ta ut ledere til representasjonsoppgaver  

7. Forestå utdanningsvirksomheten i vedkommende gren 

8. Fremme forslag til skikretsstyret til instrukser for trenere og ledere 

9. Foreslå for skikretsstyret om arrangør av kretsmesterskap 

10. Foreslå teknisk delegerte (NSF/TD) og dommere i samsvar med gjeldende rennreglement samt 
eventuelt komiteens representant til renn utvalgt av komiteene. 

11. Vurdere og foreslå for  skikretsstyret tiltak som kan bidra til å fremme respektive grener, 
herunder anleggsprosjekter. 

12. Avgi regnskap og beretning til skikretsstyret innen fastsatte frister. 

13. Behandle andre spørsmål som skikretsstyret pålegger komiteen. 
 
Ansatte i skikretsen kan møte i grenkomiteene med tale- og forslagsrett.  
 
 
§ 20. Fagmøter i skikretsenes grenkomiteer 
Fagmøtet er rådgivende organ for skikretstinget, skikretsstyret og grenkomiteen i kretsen i 
vedkommende gren innenfor komiteens oppgave- og myndighetsområde. 

1. Det holdes fagmøter hvert år innen utgangen av mai og ellers etter behov. 

2. Fagmøtet uttaler seg om komiteens virksomhet, økonomi, planer for anlegg, kurs, trenings- og 
rennaktivitet. 

3. Fagmøtene legger fram for valgkomiteen forslag til kandidater som komiteens leder, nestleder 
og medlemmer. 

4. På fagmøtene møter med stemme- og forslagsrett medlemmene av grenkomiteen i 
vedkommende gren og minst en representant for hvert idrettslag med aktivitet i grenen. 
Antall representanter fra idrettslagene fastsettes av skikretstinget. 

 
Dagens representasjonsordning videreføres automatisk ved første fagmøte etter at denne lov er 
vedtatt. Ved sammenslåing av skikretser fastsettes representasjonen av de aktuelle skikretsene. 
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Representasjon fra idrettslagene fastsettes av skikretstinget etter idrettslagenes aktivitetstall for 
vedkommende gren iht. idrettsregistreringen samme år som fagmøtet.  
 
På fagmøtene kan også møte med tale- og forslagsrett trenere, dommere, teknisk delegerte og 
andre som utøver organisert aktivitet innenfor grenen. 
 
Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 
 
§ 21. Andre utvalg og komiteer  
Skikretsen skal ha følgende faste komiteer: 

1. Kontrollkomite  

Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12.  Kontrollkomiteen plikter er nærmere 
beskrevet i disse bestemmelser. Dette gjelder kun for de skikretser som har 
statsautorisert/registrert revisor. 

 

2. Valgkomité  
Valgkomiteen velges på skikretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra skikretsstyret, og skal 
legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på skikretstinget. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.  
 

3. Anleggsutvalg 

  Anleggsutvalg med det antall medlemmer som skikretsstyret bestemmer. 

 

4. Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 16 (9) pkt. 6. 

 

 
§ 22. Lovendring 
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært skikretsting etter å ha vært oppført på 
saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av skikretsen 
selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Skistyret.  
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs og NSFs lov omfatter. 
 
I forbindelse med godkjenningen kan Skistyret pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 
NIFs og NSFs regelverk. 
 
 Endringer i §§ 22 og 23 kan ikke vedtas av særkretsen selv. 
 
 
§ 23. Nedlegging– Sammenslutning 
Skikretsen kan bare nedlegges av Skistyret. 
 
Skistyret har myndighet til å foreta sammenslåing av skikretser, jfr. NSFs lov § 42. Sammenslåing 
regnes ikke som nedlegging. 
 
I tilfelle nedlegging eller annet opphør av skikretsen tilfaller skikretsens overskytende midler NSF 

eller formål godkjent av Skistyret. 


