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Side 1 

 

Hva: AK telefon møte 

:Dato/Tid  25.11.14 kl.18.00-19.00 

Hvor: Telefonmøte 

Tilstede: Elling Breivik, Karina Birkelund, Lars-Inge Graabakk, Andrea Bell Pedersen, 
Nina Baardseth , Anne-Cathrine Enstad, Claus J Ryste 

Forfall:  

Kopi: Skistyret – NSF administrasjon 

Referent: Claus J Ryste 

 
 
AGENDA  

1. Status fra AK leder 
2. Worldcup damer Norge 
3. Kort status fra Sportsjef 

 Sportslig 
 Administrativt 
 Økonomi 

4. Eventuelt 
 
REFERATSAKER 
 

 
 

RAPPORTERING 
 

• AK leder informerer om status på saker mellom Skistyret og komite. Hvilket 

syn vi står på i sentrale valg for organisasjonen.  

• AK leder orienterte om status på Junior VM. Det ligger i rute, men har vært 

veldig krevende prosesser under stort tidspress. 

• AK leder redegjorde for et spesifikt oppdrag til våre internasjonale tillitsvalgte 

å fokusere på å få WC damerenn til Norge. Det er nå bevegelse i FIS på den 

muligheten, og som nedfelt i skipolitisk dokument ønsker Norge å ha både 

herre og dame WC renn på norsk jord så raskt som mulig. AK ga sin tilslutning 

til å fortsette å jobbe målrettet med prosjektet. 

• AK leder og Sportssjef redegjorde for HIL/LUC status. Andrea skal bistå 

Sportssjef i arbeidet med å forsterke drift av HIL/LUC på lang sikt. 
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Side 2 

• Sportsjef redegjorde for sportslig status på de ulike 

lagene. Vi er i rute, men har vært plaget av en del småskader utover Aksel og 

Adrian som har måttet bli prioritert og vi har pr. i dag bra kontroll. På 

damesiden jobbes det målrettet videre for progresjon og bredde i toppen. 

Karina vil ta ekstra ansvar inn mot damesiden, og vil delta inn mot EC 

damelaget i samband med Europacup på Hemsedal. 

• Integrering har nå satt en løsning for året. Sportssjef redegjorde kort for 

status, og at vi fremdeles trenger en mer forutsigbar finanisering av opplegget 

for å unngå situasjonen vi har havnet i denne sesongen. Anne-Cathrine bistår i 

arbeidet, og sammen med Einar i administrasjonen er det nå en klar 

forbedring i kommunikasjon ut til utøverne, samt klarhet i oppgavene. 

• Nina viste til langsiktig utviklingsplan som begynner å bli ferdig. Hun vil 

distribuere den når den er klar. 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER   
 

• Sportssjef redegjorde kort for status på økonomi. Vi har gjennomført ulike 

tiltak for å kutte i henhold til budsjett i forhold til plan fra forrige møte. Det er 

også jobbet med nye inntekter. Prognosen i dag er fremdeles noe på 

minussiden, men det jobbes med både kutt i utgifter og nye inntekter.  
AK vil få tilsendt oppdatert info når det foreligger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


