
 

 
 
Referat – telefonmøte i KK 20 februar 2018 
 

- Rapport VM jr og NM jr –  
o Notat fra Linda og Inge raskt gjennomgått. VMjr bra resultatmessig til tross for 

mindre støtteapparat enn konkurrentene. NMjr godt arrangert, gode prestasjoner, 
men litt få jenter pga skader. 

- Rapport COC/OL/.. 
o Inge nevner noe i notatet under og Ivar kan kommentere OL når vi snakkes på 

telefonen 
- Informasjon/kommunikasjon;  

o Hjemmesidens kombinertdel ikke ajour og har mer fra andre grener enn fra 
kombinert.   

o Uklart hvem som skal legge ut hva på NSF-hjemmeiden. Viktig med kontinuerlig 
påfyll av kombinertstoff. Tas opp med Infoavd. og vi ber om at Marthe får et 
redaktøransvar inntil videre.       PEB   

Saker som burde vært inne: 
o En sak om OL Normalbakken, Jarls 4. plass og vindproblemene på resten av laget. 
o Vi har hatt 3 veldig flotte Jr NM konkurranser, med godt nivå og spennende dueller  
o Vi har hatt utøvere (på egen regning….) til COC Planica. Presumtivt våre «nest beste», 

inkl en første år jr. Leverer sterkt: 6. + 10. plass på lørdag.  4., 7. + 11. plass søndag. 
o Kjempehelg i COC i Eisenerz; med 5 topp 7 på dag 1 og 6 topp 10 på dag 2 
o Kombilekene i Tolga, gjennomført med bravur og suksess, nok en gang. 

 
- Økonomi   

o Kun hovedbok klar før møtet. Regnskapsrapport for januar sendes ut i KK så snart 
den foreligger         PEB   

o Ivar har noen positive nyheter på inntektssiden; mindre avtaler signert. Ivar 
oppdaterer KK på møtet i Trondheim i mars.     IS 

 
- Saker fra tidligere møter 

o Ferdigstilling av Handlingsplan: Linda har sortert og ryddet i mål og tiltak, Roald har 
satt inne ansvar og frister. Blir tema på neste møte. Alle forbereder og stiller med 
kommentarer til mars-møtet. KK 

o Arrangørveileder bør oppdateres. Hvor er den gamle? Bjørg konsulteres RO  
o Oppfølging Fluor-saken: Roalds notat  og sendes Buskerud Skikrets RO  
o Fluor forbudet og evaluering av nytte/.. som sak på vårmøtet 
o Forberedelse til evalueringsmøtet under NM-2 – oppgavefordeling: diskuteres i 

Trondheim i mars 
  

- Oppgaver under WCup i Oslo samt Youth-Cup og WCup Trondheim?  
o Linda er involvert i Youth Cup og Roald med selve arrangement-gjennomføringen. Ut 

over dette har ikke KK tunge oppgaver. 
o Tilstede i Oslo: Tina og Inge (PEB på messe i Taipei!) 



o Tilstede i Trondheim: hele KK 
o Akrediteringer til alle i KK bestilles begge steder    PEB 

 
- Fordeling utarbeidelse av årsrapport 2016-17 og 2017-18  Frist: 2 april.  

o Tidligere rapport sendes ut som mal      PEB 
o Fordeling av oppgaver i hh til funksjon i KK. PEB skriver innledning samt 

Internasjonalt arbeid, Tina bistår Ivar på markedsrapport, Inge/Linda/Roald skriver 
om rekruttering og breddejobbing, Gudmund hjelper Ivar/Kristian H med Toppidrett. 
Frist: Utkast sendes KK innen 11/3, dvs før møtet i Trondheim    KK 

- Annet: 
o Verv i FIS: Bækkelund inn i Sub-committee i stedet for A-O Sveen? Må avklares raskt 

med Bækkelung/Sveen        KK 
o PEB innstilles til FIS NC og vi ber NSF søke om plass i Executive komiteen RO 


