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Sak 21  2008-2010      

Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte v/Birger.  
Godkjent. 
 
 

Sak 22  2008-2010     

Rapport fra skistyrerepresentant, TK og administrasjonen.  
 
Birger: 
Birger informerte om at generalsekretær Kristin Felde har sluttet, og Bård A. Amundsen (43) 
er ansatt som ny generalsekretær og tiltrer i jobben før sommerferien. 
Skipresident Sverre Seberg fungerer som GS fram til Amundsen er på plass. 
Nytt tilleggssystem testet på Geilo. Fortsatt gjenstår noen tilpassninger før systemet fungerer 
optimalt. Nye telefoner til systemet kan ikke skaffes gjennom markedsavdelingen, og grenen 
må selv stå for dette.  Ny sponsor for telemark er på plass. First Security ( www.first.no ) 
går inn med 250.000/år, og har tegnet en avtale for to år. 
 

Morten/ administrasjon: 
Post 3 rapportering for 2008 og søknad for 2009 er gjort.  
Telemark har søkt om totalt 950 000 i post 3 midler til utviklingsprosjekter som er vedtatt i 
handlingsplanen. Vi har ferdigregistrert alle kurs som er gjennomført i 2008, noe om viser 
stor kursaktivitet med over 40 gjennomførte tiltak.  
Ny nettside utvikles og oppdateres. 
Klesavtale med Montain Hardweare (Portland) er i boks. Klær har kommet og sendes nå til 
trykk. (Klare til NM). Ingrid Frøysa Åsprang (student ved HIT) er i praksis hos oss ut januar. 
 
 
 

Referat 

TK møte 



Stine-Breddearbeid:  
Vellykket jentesamling på Geilo. Mai Linn og Ane J. Skogen arbeider videre med planlegging 
og gjennomføring av jentesatsningen. 
 
 
Anne – Informasjon/kommunikasjon:  
Det arbeides med marked/ kommunikasjonsplan som blir et planleggingsverktøy for neste 
sesong.  
 
Trond - Internasjonalt arbeid:  
Utfordringer rundt VM Fis koder, da det er ny regel for ikke å ha med ”turister” (lavt nivå) i 
VM. Mange land har nye juniorer uten FIS punkter, og de kan nå ikke starte i WC uten FIS 
punkter. De har muligheter for kvalifisering i et renn før VM. Nye løpere fra andre nasjoner 
hevder seg nå bra i WC.  Ingen norske herreløpere på pallen i første renn i Kobla. Det er 
positivt for sporten at Norge får tøffere konkurranse. Bruk av nytt norsk tilleggssystem 
internasjonalt utsettes, da dette ikke er 100 % ferdig.  
 
 
 
Iver Olav – TD/arrangement 
TD situasjonen er bedret og det er lettere  å få TD’er nå, sammenlignet med tidligere 
sesonger. Nye TD´er skal hospitere med erfarne TD´er på renn i vinter. Dette må finansieres 
av NSF. (kursstøtte, utdanning hvis mulig) 
TD på fjelltelemark på plass, det mangler to TD’er i racingrenn. 
 
  
Sak 23 2008-2010       

Økonomi. 
Budsjettet for 09 er ikke endelig vedtatt. Forslag til budsjett fra TK for 2009 er 2.75 mill., 
rammen vi har fått er på 2 mill. Kuttene er dramatiske, og vi må spare der det spares kan. 
Enkelte prosjekter må om nødvendig legges vekk, noe som selvfølgelig vil få negative 
konsekvenser. Det er mulig skistyret vil ta spesielt hensyn til de små grenene. 
 

 

Sak 24 2008-2010       

Personalsituasjonen.  
Kjetil Søvik i permisjon fra februar 09 til ut sesongen 2010 grunnet oppdrag for 
skicross/freestyle fram til OL i Vancouver 2010. 
Det gjøres avtale med Petter Ekran som tilbys engasjement i  
50% stilling fram til utgangen av mai 2009.  
 
 
 
Sak 25  2008-2010      

NM 2009 – valg av løypestikker, dommer og representant. 
Løypestikkere:     SL: Per Olav Tangen (Morten Nordli) 
                             Klassisk: Kjetil Søvik. 
Dommer:             TK gir lagledermøtet fullmakt til å velge dommer på lagledermøte. 
Representant TK: Birger Goberg, hvis han får dette til. 
 



    
 

 

Sak 26 2008-2010       

Eventuelt. 
Aktuell møtedato for neste TK møte er under arrangementet i Hafjell 27 mars.  
Sett av dato! 
  


