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Deltakere: Birger Goberg, Anne Nome, Finn Annmark, Mai-Linn Vinger, Jørgen Steen 

Holst, Morten Nordli, Eivind Modalsli, Martin Bartnes (deler av møtet) 

 

Ikke til stede:  Iver Olav Krohn 

          

Dato/tidspunkt:  15.08.2010 kl. 12:00 - 16.08.2010 kl. 16:00 

 

Sted:   Søndag: Olympiatoppen Sognsvann,  

   Mandag: NSF, Ullevål stadion 

 

Tema:   TK-møte nr 1 2010-2012 

 

Referent:    Anne Nome 

 

 

 

 

Sak 1  2010-2012 Ny periode – nye muligheter! 

Avklaring av forventninger, roller i komiteen 

Hvordan ønsker vi at TK skal fungere? 

 

Oversikt over ansvar og arbeidsoppgaver pr TK medlem ble satt opp. 

Denne blir publisert på web samt at informasjon sendes klubber og kretser slik 

at de skal kjenne til hvem som er kontaktperson innen de ulike områdene. 

 

Morten skal ha pappaperm i form av tidskonto og kommer til å ta ut 8 uker i 

2010 i form av 1 dag i uken september, 2 dager i uken oktober, 3 dager i uken 

november. Noen av Mortens arbeidsoppgaver fordeles på andre i denne 

perioden. 

 

Informasjon/Synlighet 

Viktig at arbeidsmengden spres på alle i TK samt at vi tydeliggjør de ulikes 

ansvar/bidrag. Dette kan gjøres på flere måter;  

- Ansvar og Arbeidsoppgaver er dokumentert og publiseres på nettet samt 

sendes ut for info. 

- NSF Telemark sine websidene oppdateres med en “knapp” for “Kontakt 

oss” for lettere å finne Telemarkskomiteen og kontaktinfo. 

- Mailadressen telemark@skiforbundet.no skal brukes i større grad på 

utsendt materiale. 

- Knytte evt. utsendt informasjon mot de ulike relevante / ansvarlige i 

administrasjon / TK. 

 

 

 
www.skiforbundet.no 

 

 
Referat fra møte i Telemarkskomiteen 

Søndag 15. og mandag 16. august 2010 

mailto:telemark@skiforbundet.no
http://www.skiforbundet.no/
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Sak 2   2008-2010 Økonomi 

Regnskap pr. august 2010 ble gjennomgått og budsjett for 2010 ble revidert.  

 

Et minimum for en forsvarlig drift av TK i NSF er 2,6 mill. TK ser 

økonomiske utfordringer i de neste årene. Dette er "PRI nr. 1" . Se 

markedsarbeidet sak 3 

 

Budsjett for landslaget må muligens økes grunnet snemangel i Norge..  

Eivind setter opp forslag til budsjett for alternative samlingssteder.  

 

 

Sak 3   2010-2012 Markedsarbeid 
Status – framdrift. 

 

Markedsarbeidet kom raskt i gang etter vårfagsmøtet. 

Har hatt en gjennomgang av potensielle partnere og gjort mulige grupperinger. 

Endel møter  er avholdt og mulige avtaler skissert. Endelig totalavklaring 

gjenstår. 

 

 

Sak 4  2010-2012 Gjennomgang og organisering av aktuelle saker 

 

- Innspill/saker fra fagmøte (oppsummering her) 

 

Aksjon Status 

Sjekke mulighetene for at sentrale 

utlegg kopieres automatisk til 

kretsene – og evt. gjennomføre 

 

Automatikk er p.t. ikke mulig. 

Administrasjonssjefen i Kretsene har 

ansvar for kretsenes sider, men er 

avhengig av input fra kretsens 

telemarkmiljø.  

 

Tydliggjøre og dokumentere 
ansvar/myndighet/oppgaver 

for TK totalt samt pr TK 

representant  

 

I TK møtet 15.-16. august ble oversikt 

over ansvar og arbeidsoppgaver pr TK 

medlem ble satt opp. 

Denne blir publisert på web samt at 

informasjon sendes klubber og kretser 

slik at de skal kjenne til hvem som er 

kontaktperson innen de ulike 

områdene. 

Ref. også sak 7. 

 

Informere om at 

Telenorkarusellarrangement 
gjerne kan kombinere flere 

aktiviteter/grener i samme renn – 

samarbeid gjerne. 

 

Tas med som info in neste 

nyhetsbulletinn 

Renndirektør/kompetanse ; 

Vi må ha bedre kompetanse og 

likere detaljer i rennene  

=> hvis vi ønsker å ha renn med 

kvalitet (ref. ol etc....) 

 

TK har tatt opp dette med FIS 

representant Kjell Gunnar Dahle og 

dette er tatt opp på FIS’ vår-møtet. 

FIS satser på å heve standarden ved å 

kjøpe  tilleggsregistregings systemet 

samt at FIS kjøper kompetanse for å 

følge systemet for å få dette i gang.  

 

http://www.skiforbundet.no/Nyheter/2010/juni/Sider/Oppsummeringfravårfagmøte.aspx
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Regionssatsning 

 

TK sender informasjon/underlag til 

klubber, krets, og setter frist for 

søknad om midler. 

 

Hver region må lage beskrive / en 

plan  for neste sesong   

 

Vi må f.eks. sette et krav om cup 

(Morgedal: i hht skiforbundets 

kretsreglement) 

 

Frist for å melde inn renn til 

kretsen – september?? 

 

Skal flere regioner tas inn? 

Gruppering sender søknad til TK 

og så vurderes dette til felles 

fordeling 

 

Informasjon/underlag til klubber, krets 

er utarbeidet og sendt ut. Frist for 

søknad er 1. september 2010. 

 
 

 

 

Terminliste 2010/2011 (presenteres av Eivind, godkjennes av TK) 

Terminlisten ble gjennomgått og godkjent. 

 

Listen er legges ut på Skiforbundets sider samt krets og klubber gjøres 

oppmerksom på denne. 

 

 

Regionsprosjekt  

Ref. aksjonspunkt over. 

 

 

Arrangørseminar/høstfagmøte 

Det er tidligere informert om at grunnet økonomi legges Telemark sitt 

høstfagmøte til Arrangsørseminaret på Lillestørm 18.-19. September 

 

Agenda utarbeides og sendes ut ASAP sammen med oppfordring om 

påmelding. 

 

Ansvarlig: Anne 

 

 

Sak 5  2010-2012 Handlingsplan 2010 -2012 

 

Handlingsplan for 2010 – 2012 ble gjennomgått og revidert.  

Ny plan publiseres på web samt samt at informasjon sendes klubber og kretser 

 

 

Sak 6 2010-2012 Samarbeid med Norsk Skialpinisme 

Martin Bartnes deltok på deler av TK møtet. Han informerte bl.a. om status i 

Norsk Skialpinisme. 
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TK innstilte at Norsk Skialpinisme får et assosiert medlem i TK og dermed 

deltar på TK møtene fremover. 

 

Sak 7 2010-2012 Møteplan, representasjon. 

Hvem er hvor, når og hvorfor? 

 

Møtet gjennomgikk terminlisten og en TK representant er definert for alle NC 

rennene.  

Videre er en møteplan for TK møter fremover satt opp.  

Dette vil publiseres og distribueres.  

 

 

 

Sak 8 2010-2012          Eventuelt 

 

Eliteutvalget 

Dette må trolig settes opp på nytt. Flere av deltakerene vurderer å satse for å 

kvalifisere seg til VM og blir dermed innhabile.  

Nytt utvalg ble diskutert, men ikke besluttet. Dette vil det jobbes videre med i 

etterkant av TK møtet. Evind får fullmakt til dette. 

 

 

 

 

TK møter - Møteplan:  

 

Dag Dato Klokken Sted 

Tirsdag 7. september 20.00 – 21.00 Skype 

Søndag 19. Septem Klokkeslett settes 

avhengig av program 

på arrangør seminaret 

 

Fysisk møte på 

Arrangør seminaret på 

Lillestrøm 

Tirsdag 12. oktober 20.00 – 21.00 Skype 

Tirsdag 16. november 20.00 – 21.00 Skype 

Fre/lør/søn 

Settes i fbm andre 

aktiviteter 

 

Desember Settes i fbm andre 

aktiviteter 

Fysisk på Gålå i fbm 

breddesemling 

 

 

2011:  

TK møter v.h.a. Skype hver første tirsdag i måneden kl. 20:00 – 21:00 hvis ikke annet avtales. 

 


