
 

 
Referat KK møte 18 mai. Telefonmøte 20.00-20.45 
 
 

Tilstede:  Roald O, Inge O, Linda S, Gudmund S, Paul Einar B.   
Forfall:  Tina WF på jobbreise 
 
1. PE orienterte om samtalene med Ivar S vedrørende små og store oppgaver som samlet gir stor 

frustrasjon. Følgende er gjort/avtalt:  
o Jan Christian tar noe mer på møtesiden Ullevål 
o Marthe mer inn på oppfølging av sponsorene; SoMe, bilder klær sammen med JCB 
o Klare ansvarslinjer sportsjef/landslagstrenerne og retningslinjer for hvem som ringer hvem 
o JCB avlaste mht KK møter 
o Ivar 2 dager på SponsorLink i sommer (tirsd/onsd?) 

 

Kommentar: Viktig at leddene under Ivar ansvarliggjøres mht å ta ansvar og avgjørelser uten å føle at 
de må ha alt godkjent av Sportsjef. Ansvarslinjene må foreligge skriftlig. Viktig at Ivar prioriterer 
markedsarbeidet og økonomioppfølgingen. 

2. Rapport fra Skistyre-møte 
o Alpinkomiteen og ekstraordinært skiting 
o Regnskap per 31/3 med 300’ + i minus. Utgiftsført smøring brukt eller til disposisjon 

fremover?  
o NSF og Idrettstinget mht åpenhet. Er avklart i etterkant 
o COC Høydalsmo: OC fått tilbud om 150’ til dekning av merkostnader ved å ha med jentene. 

Venter positivt svar og har allerede bedt FIS ta Høydalsmo inn i COC kalenderen for menn og 
kvinner. 

o Handlingsplan: Helen I presenterte verktøykasse for å få handligsplan inn i SUM-mal for 
skistyret. Blir tema på første KK-møte etter vårmøtet. 
 

3. Intl. TD seminar 9-11/6 Hvem utover Arne Olav Sween?  
o Skal man få internasjonale TD oppdrag må man delta på TD seminaret som arrangeres hvert 

2 år. (sjekket med Arne Olav S) 
o PE sjekker med FIS om det er for sent å melde på flere og sjekker også med de aktuelle. 
o Sverre Rotevatn ikke aktuell. Vil bruke tid i  lokalmiljøet noen år fremover. 

 
4. Høstmøte i forbindelse med Anlegg&Arrangørkonferansen eller lokale/regionale møter slik vi har 

hatt de siste årene? 
o Enighet om å kjøre videre med lokale møter og kun ha vårmøtene som felles møteplass 

 



5. Neste møte – kvelden før vårmøtet?  
o Ja – PE sender innkalling. Start ca 18 på Gardermoen. Tina WF og Roald O har meldt avbud 

 
6. Vårmøtet 

o Ekstraordinært Skiting tar litt av tiden 
o Sjekk om Håvard K kan komme 
o Sjekk om vi kan kjøre fks 09-12 og kjøre samlet rett til Midtstubakken og se kombinert 

hopprenn og ta resten av Vårmøtet mellom hopp og langrenn. Minimum 3 timer ledig tid  
7. Annet 

o Vi støtter satsingen på jenter ved Heimdal VgS med midler  


