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Til stede:  
Fra LK:  
Torbjørn Skogstad, Nils Kr. Nakstad, Sissel Sveen Frogner, Runa Skyttersæter, Marius 
Vegheim 
Fra administrasjonen: Åge Skinstad, Vidar Løfshus (t.o.m. sak 88).  
 
 

REFERATSAKER 
 

83.   LK-møte nr. 09 (Hamar 5. april )  
Ingen merknader. 
Referatet er publisert på nettsidene.  
 
 

RAPPORTERING 

84.    Rapportering av virksomheten 
 

Det ble gitt muntlige rapporter fra de enkelte avdelinger.  
 
Det ble rapportert fra evalueringsmøtene i Berlin (se sak 88 nedenfor) , og fra 
planleggingsmøter og trenerseminar på Gardermoen (24.-27. april). 
 
Vi trenger et enkelt prosjektstyringsverktøy til bruk på samlinger og konkurranser.  
Runa har erfaring med dette og deltar i prosessen inn mot adm og trenere.  
 
 
Fra Trenerseminaret 26.-27. april:  
Seminaret var åpent for skigymnasene, «Team»-trenere og for medlemmer av 
Trenerklubben. Ca 60 deltagere, det var meget bra.  
Vi har sendt ut enkel evalueringsforespørsel. (Til nå xx svar, PN). Gjennomgående er 
seminardeltagerne positive til at vi la et trenerseminar slik at landslagstrenerne 
medvirket. De fleste vurderer at trenerne hadde forberedt seg bra. Noe forskjellig hvor 
grundig de la fram sitt stoff.  
Det var forventet at trenerne burde vært til stede noe lenger (planen var t.o.m. middagen 
fredag kveld).  
 
 
 

85.    Økonomirapport. 
 
Oppdatert mars-rapport var oversendt LK før møtet.  
Det er gjort en feilbudsjettering når det gjelder reiserefusjon for World Cup i februar og 
mars (budsjettert litt for høyt).  
Det er eller noen avtaler nylig inngått eller som forventes inngått snarlig, disse er ikke 
medregnet.  
 
Det ble diskutert hvordan man kan videreutvikle prosessene rundt budsjett og regnskap, 
og hvordan Åge kan få enda større avlastning i det administrative arbeidet. 
Konklusjonen ble at man setter seg ned når aprilrapporten foreligger, og gjennomgår 
budsjett, regnskap og arbeidsprosesser på en grundig måte.   
 
LK diskuterte hvilket bidrag langrenn yter til det øvrige NSF-systemet. Vi bør ta opp igjen 
det regnestykket som det ble arbeidet med i forrige tingperiode. Her må blant annet 
følgende momenter med:  

- 7,5 % fee av avtaler 
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- Medlemsbaserte inntekter/tilskudd 
- Arrangementsinntekter (TV) 
- Lisensinntekter 
- Deltageravgift.  

 
 
 

INFORMASJON 
 

86.      LKs egen tid 

Saken utgikk pga tid.  
 
 

87.      Administrasjon 

Rapport fra administrasjonen vil bli tema på neste møte.  
 
 
 

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER 

88. Oppsummering av evalueringsmøtene i Berlin 

 
Vidar gikk gjennom evalueringen i Berlin (eget notat var sendt LK på forhånd). Notatet 
fremstod som en ryddig oppsummering. LK foreslo  at tiltak og utviklingsoppgaver i enda 
større grad ble knyttet til den enkelte leder/treners utvikling og at det ble etablert en 
effektiv oppfølging.  
 
VEDTAK:  
Vidar utvikler en plan for medarbeidersamtaler, og en utviklingsplan for den enkelte.  
 

89. Fagmøtet 24.-26. april 2013 

 
Et utkast til sakliste (program) for Fagmøtet var sendt LK.  
Dette ble gjennomgått og justert.  
 
 
VEDTAK: 
Programmet for Fagmøtet publiseres snarest.  
 
 

90. Terminlisten for 2013-2014 

 
Terminlisten ble publisert på websiden den 5. februar, og har vært uendret siden.  
Vi har dog et arbeidsdokument som det er gjort en del med.  
Følgende «utfordringer» foreligger: 

- Vi har søkere, men for nesten alle søkerne er det «svakheter» i forhold til løyper, 
innkvartering, avstand til flyplass, etc.  
Forslaget til arrangører har tatt stor hensyn til at det skal være moderat avstand til og 
fra flyplass.  
Vi har vært i dialog med en del av søkerne (spesielt de som vi har tatt sikte på å velge).  
 

- En del datoer kan vanskelig fastsettes før vi er blitt enige om Skandinavisk Cup. Dette 
må da bero til vi har hatt «Nordisk Langrennsmøte» i Tallinn 15. og 16. mai. 
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- NM Del 2 står mellom 2 søkere.  
 
 

VEDTAK: 
Terminlistens «endelige» utgave med arrangører kunngjøres ca 20. mai.  
NM del 2 tildeles Gålå (Sør-Fron IL og samarbeidende klubber).  
 
 

91. Årsberetningen 2012-2013        
  

LK hadde fått tilsendt utkast til årsberetning.  

Denne ble kort gjennomgått.  

 

VEDTAK:  

Årsberetningen gjennomgås av den enkelte snarest mulig, kommentarer sendes til Per N som 

gjør beretningen ferdig. Årsrapporten skal leveres 8. mai.  

 
 

92. Ungdomsseminar under Fagmøtet      
   

Oppfølging av suksessfylt samling under høstmøtet 2011. 

Marius la fram planer for et seminar under årets Fagmøte.  

Oppstart lørdag kl 10.00, en overnatting, varer til søndag kl. 14.  

Vi inviterer de som var med på samling i oktober 2011 (25 jenter). I tillegg oppfordres hver 

skikrets til å finne 1 deltager.  

Målet er å få tak i ungdommer som ønsker å arbeide med aktuelle temaer:  

- Ungdoms-OL 

- Coaching og ledelse (et studium som gir 15 studiepoeng) 

- Ung Leder (Norges Friidrettsforbund), her har vi fått tildelt 8 plasser, påmelding i juni.  

- Frafallsproblematikk.  

 

VEDTAK: 

Seminaret gjennomføres.  

LK må ha som mål å få opp igjen en ungdomsgruppe med ungdommer som er interessert i å 

arbeide med de foran nevnte saksområder.  

 
 

EVENTUELT 
 

93. Eventuelt           

 
 
Per N 
3/5-2013 


