
 Referat styremøte nr. 9. 2021 - 23  

  
Til: Styre Nordland Skikrets  
  
Møtested: Teams  
Møtestart: Tirsdag 22. mars 2022 kl. 18.00 

Tilstede: Arnfinn, Dorothea, Ove, Oddbjørn, Stig, Inge, Halvard, Mona 

Forfall: Alv-Arne, Trond Jøran, Siri-Elise 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

Hvem/Frist  
  

  
Sak 48, 2021–23  
Valg Skitinget 
  

Arnfinn orienterer: 
- Forslag fra alpinmiljøet i Narvik. Forslag til 
skipresident etter at Røste trakk seg. 
- Knut Erik Dybdahl stiller dersom Nord Norge stiller 
seg bak. 
 
Halvard: 
- Har det vært kontakt med Troms og Finnmark? 
Arnfinn: 
- Begge kretser skal ta det opp i styret. 
Dorothea: 
- Forslag fra Nord Norge. Gode grunner til å foreslå 
han med et felles forslag fra Nord Norge. 
Inge:  
- Sveinung Karlsen? 
Arnfinn: 
- Han kom inn i skistyret i forrige periode. Før det var 
han i kontrollkomiteen. Har sendt inn forslag på han til 
skistyreverv – gjenvalg. 
Inge: 
- Nord Norge som en enhet foreslår kandidat. Ikke 
bedre forslag enn Dybdahl. En grunn til at han er 
etterspurt – sykkel, hotell, VM 2027 – 29.  
Ove: 
- Støtter Inge. Dybdahl er utrolig engasjert, store 
visjoner, tenker utenfor boksen. Samla forslag fra 
Nord Norge. 
Halvard: 
- Støtter Inge og Ove. 
- Samarb. med han i 3-4 år. Energiselskap. 
- Sos. Antenner, formidabelt nettverk politisk. Jobbet 
på tvers av nettverk, entusiast. Person og egnethet. 
- Ikke i stedet for Sveinung Karlsen, men i tillegg til. 
- Med et samla Nord Norge bak, så lyder det 
spennende. 
Stig: 
- Ikke i stedet for, men i tillegg til Sveinung Karlsen. 
- Utg.pkt. i hvor NSF befinner seg for øyeblikket. 
Rufsete omdømme. Strukturelle interne utfordringer. 
- Skipresident pr nå ikke uavhengig ifht. Adm. 
- Dybdahl uavhengig i og med at han ikke kommer fra 
skimiljøet. Vil være leder først og fremst. 

  



- Rolle  
- Erfaring fra Arctic race, kraftselskap og alpin VM. 
Dorothea: 
- Tviler ikke på at det er en god kandidat. 
- Bra om Nord Norge kan samle seg om en kandidat. 
- Rollen som skipresident. 
- Foreslår også Sveinung til styret. 
- Formulere et godt innspill sammen med Troms og 
Finnmark. 
Oddbjørn: 
- Ikke tvil om at det er en god kandidat. 
- Norge sin skipresident. Han gløder for noe. Sliter 
med å finne en bedre kandidat. 
- Viktigste at Troms og Finnmark er med. 
Arnfinn: 
- Er kommet til enighet 
 
Skistyremøte i går 
- Evalueringsutvalget godt i gang. 
- Jobbes med kandidater over hele landet. 
Kvinnelig president, eller visepresident? 
- Skipresident – tillitsvalgt i 20% 
 
Konklusjon: 
Vi kan stille oss bak hans kandidatur som skipreisdent 
sammen med Troms og Finnmark. 
 
Vedtak:  
Nordland Skikrets foreslår Knut-Erik Dybdal som 
kandidat til skipresident. 
 
Samtidig opprettholder vi tidligere innsendt 
forslag om Sveinung Karlsen som kandidat til 
Skistyret (gjenvalg). 
 
 

 
 

 
 

 


