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Tilstede: Edgar, Linda, Tina, Gudmund, Roar, Ivar, Eiliv (ref.) 

Sted: SponsorLink AS, Brugata, Oslo 

 

 

 

 

Sakliste 

1. Møtet godkjente saksliste og innkalling 
2. Møtet godkjente referat fra forrige møte 
3. Sport v sportssjef 

• Sju herre eliteløpere tatt ut i dag, Sport kommer tilbake på Utviklingslag 
damer (12 stk) 

• Ivar og Peder S har kontrakt ut 2020. Pr. nå er det ikke flere avtaler. Sport ser 
for seg å lande trenerkabalen i løpet av mai 

4. Økonomi v sportssjef 
• Sportssjef gikk gjennom regnskapet pr. april. Budsjett på 14,8 MNOK, og med 

en prognose på 17 MNOK. Sportssjef tar sikte på et revidert budsjett før 
sommeren 

• Orientering av mulige sponsorat som administrasjon arbeider med framover 
våren  

• Diskusjon rundt ønsket om å bygge eventuelle avsetninger som kan fungere 
som buffere 

• Magnus Moan er engasjert ut juni for å drive proaktivt markedsarbeid 
• Kombinertkomiteen tok Sportssjefens gjennomgang til etterretning og ga ros 

for godt og planmessig budsjettarbeid.  

 

 

 

 



5. Organisasjonsmodell 

Sportssjef la fram forslag til ny organisasjonsmodell (se fig.). I korthet går dette for 
eksempel ut på at vi fjerner rollen som landslagssjef og deler opp i egne roller som 
*trener hopp og *trener langrenn. Ved å fjerne et ledd, kommer Sportssjef følgelig 
tettere på kjerneproduktet samt frigjør tid til markedsarbeid. 

 

 

6. Vårmøte Gardermoen  
• KK vil foreslå vårmøtet 9-11 lørdag formiddag (m Skiforbundet) og deretter 

vårmøte KK i møte m kretsene 11:00 – 16:00 
• EilivF skriver tekst som tas videre til Marthe og videre til Skiforbundet 

7. Eventuelt 
• Edgar m info vedr Skiforbundet: 

• TV-rettigheter fra og med sesongen 2021/2022.  
• Rettssak mlm Skiforbundet og alpinist H. Kristoffersen. Dom faller 

denne uka 
• KK sitt engasjement inn i FIS  

• vårt fravær i Executive Commitee 
• nominere Linda inn i arbeidsgruppe for kvinnekombinert ledet 

av  Bill Demong 
• Roar omkring priser på leie av anlegg og klargjøring i Granåsen 

 

 

 
 


