
 Referat styremøte nr. 8. 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Tirsdag 9. mars 2022 kl. 20.00 

Tilstede: Arnfinn, Oddbjørn, Trond Jøran, Siri-Elise, Mona 
Stig og Halvard kom med på slutten av møtet. 
Forfall: Dorthea, Ove, Inge, Alv-Arne 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 46, 2021–23  
Forslag på kandidater til 
NSFs styre m.m.  
  

Arnfinn orienterer. 
 
Oslo Skikrets har sendt inn følgende Tingsaker: 
1. Åremålsstilling (6 år) for generalsekretær og 
sportslig leder. 
- Bra forslag 
Stig: 
- Fins det tilsvarende for tillitsvalgte? 
Arnfinn: 
- Har vært diskutert tidligere. Nytenkende og innovativ. 
2. Honorar til skipresidenten 
- ikke pensjonsgivende. 
- Boligstøtte 
- Tydelighet i forslaget (pensjonsgivende lønn eller 
honorar). 
- Ekstra boutgifter. 
- Hva er bakgrunn for saken? Leiepriser i Oslo 
området? 
- Skipresident – ikke mulig å kombinere 
skipresidentvervet med vanlig jobb. Deltidsverv. 
- Hvordan er andre lands forbund organisert? 
3. Kutte ned på frister ifht. Skitinget – endret til 2 mnd. 
- Fornuftig forslag. 
4. Sak til utredning, Post-3 midler. Utvalg: tre fra 
skitsyret, 2 fra grener, 2 fra kretser. 
- Mer til kretsene. 
- Fornuftig. 
 
Kretsledermøtet 
- lekket til TV2 
 
Kandidater 
- Kretslederne i Nord Norge støtter Sveinung Karlsen 
til verv i skistyret – gjenvalg. 
- Vet at han fungerer, og gjør en jobb for oss. Må 
holde på han. 
- Andre kandidater? Fristene fleksible, så fortsatt mulig 
å foreslå kandidater. 
- Bekymring hvis org. bråket fortsetter. Hvis 
nåværende president blir kasta eller ikke orker mer? 

  



 
Kommentarer/diskusjon: 
Arnfinn, Trond Jøran og Oddbjørn hadde ordet. 
- Hva er stemninga for det blant kretslederne? 
- Stemning for å skape ro. 
- Forbundet tjent med å få ting til å roe seg. 
- Skimiljøet i Narvik foreslår Knut Erik Dybdahl (Visit 
Narvik) som skistyremedlem. Organisasjonserfaring, 
entusiastisk, grundig og får folk med seg. 
- Skal vi nevne det for valgkomiteen? 
- Har fungert bra! Like mye organiseringa som skaper 
støy. 
- Nåværende president har vist interesse for å være til 
stede i kretser og klubber. Har også bidratt til v.g. 
skole saken. 
- Er han motivert for å fortsette? Om han ønsker det, 
så er det ok. 
 

Sak 47, 2021–23  
Tillitsvalgtes rettigheter og 
plikter og ansattes 
rettigheter og plikter 
 

 
Oppklaringssak v/Arnfinn: 
- Ansettelser 
- Tillitsverv. Tillitsvalgte ikke sitte med arb.giver 
ansvar.  
Trond Jøran: 
- Komiteer ansvarlig for sportslig leder. Misforhold 
sammenlignet med en vanlig bedrift. Økonomisk 
ansvarlig for gren, også et ansvar. Grobunn for rot. 
Arnfinn: 
- Utvalg som må se på ansettelsesforhold. 
Trond Jøran: 
- Grenkomiteledere betalt for verv pr. def. ansatt. 
Arnfinn: 
- Gjort grep i organisasjonen, så det blir rydda opp i 
rotet. 
 

 

 


