
 
 
 
Til:                              Medlemmer av telemarkskomiteen, FIS-representant- 
                                    Trond Gunleiksrud, Anette Eriksen, Petter Ekran. 
          
Kopi til:                      Skipresident Sverre Seeberg,  Generalsekretær Bård Amundsen 
       
Fra:            Anne Nome 
 
Dato/tidspunkt:      30.10.2009. Kl. 15.00 
 
Sted:                          Fagerli Leirskole. Skurdalen, Geilo 
 
Sak:            TK Møte nr 9 2008-2010 
 
 
 
Sak 54 2008-2010  Godkjenning av referat 8. Ligger på nett HER.  
 Godkjent uten kommentarer. 
 
Sak55 2008-2010 Informasjonssaker 

Status økonomi v/Birger 
Gjennomgang av budsjett.  
Vi er gitt en ramme på 1,7 mill for 2010/11. 
TK har satt opp et forslag til budsjett for 2010 på ca kr. 2.600.000,- 
Det er avtalt møte med generalsekretær og TK leder om vår økonomiske 
situasjon. 
 
Orientering fra TK-leder, komitemedlemmer og administrasjon 
Hafjell har sendt søknad om midler til NM arrangement, men med lite 
underlag. Tilbakemelding gitt med krav om bedre dokumentajson.  
 
Representasjon 
TK har fått tilbakelding om at vi er lite synlige.  
Med lite midler er dette vanskelig. Vi må sjekke hva som ønskes fra 
klubber og arrangører samt evt. drøfte hva vi kan få til.  
(Følges opp under samlingen samt evt. senere møter) 
 
Valgkomité 
Neste års valgkomié må velges. Dette følges opp under samlingen. 
Når komitéen er klar må TK gi komitéen et underlag. 

 

 
www.skiforbundet.no 
 

 
Referat fra møte i Telemarkskomiteen 

Fredag 20.10.2009 kl. 15.00 



1) Presentere dagens TK – hvem som stiller til valg – og evt. ikke 
2) Hva TK representanter som stiller til valg har jobbet med og evt. 

ønsker å jobbe med videre 
3) Viktig å gi komiteen tydelig ramme for  

- Hva komitéarbeidet innebærer – ansvar + myndighet  
- Hvilke leveranse til hvilke tider  
- Hva de har å spille på 

 
Valg er til våren - 11. Juni? 
 

Sak 56 2008-2010  Aksjonsplan. Status og oppgaver fremover. v/Anne 
Aksjonsplan for renn samt generelle oppgaver ble gjennomgått og 
oppdatert. 
 

Sak 57 2008-2010  Gjennomgang av helgas Kick-off.  
Agenda og oppgaver ble gjennomgått.  

 
Sak 58 2008-2010  Eventuelt 

 
Resultater  
Per i dag legges resultater på telemarkski.org 
I forbindelse med Skiforbundes ny web sider vil også resultatene fra renn 
komme på skiforbundes sider. Oppdateringer vil kunne gjøres ved at 
rettigheter kan tildeles f.eks. serviceteamet og andre aktuelle aktører.  
Det er ønskelig at telemarkski.org fortsatt opprettholdes, bl.a. grunnet 
internasjonal samt historikk. 
 
Annette Eriksen 
Annette har fått ny fast jobb i NSF som Web ansvarlig. Det må derfor 
sees på hennes rolle mot Telemark. 
 
Idrettsregistrering 
NSF har 160.000 registrerte løpere, men kun 6.000 av disse har løst  
lisens.  

 
 
 
 
 
Neste møte:  

 
Onsdag 25. November 2009 kl. 19.00 - Telefonmøte 


