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Deltakere:  Birger Goberg, Finn Annmark, Anne Nome, Morten Nordli, Eivind Modalsli, Jo Mork 

 
Ikke til stede::  Iver Olav Krohn, Mai-Linn Vinger, Jørgen Steen Holst, Martin Bartnes 
 
Dato/tidspunkt:  Fredag 18.03.2011 kl. 10.00 – 11.00 
 
Sted:   Gaustablikk 
 
Tema:   TK-møte nr 10 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 49  2010-2012 Referat fra sist møte 

Kommentarer? 
 

Sak 50 2010-2012 Markedsarbeid 
Flere aktører er tilstede under VM. 
Møter ble bestemt med flere av disse. 
 

Sak 51 2010-2012 Vårfagmøtet 
Finner sted 27-29. mai på Gardermoen. 
Anne jobber frem plan og agenda som behandles i kommende TK møter. 
Bl.a. vil møtet følge opp aksjoner og igangsatte arbieidsgrupper fra tidligere møter – 
bl.a. arbeidet med å se på “Norges Cup attraktivitet”. 
 

Sak 52  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 
Aksjonslisten gjennomgått da dette ikke var et “fullt” møte med alle til stede. 
 

Sak 53   2008-2010 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon ( Birger/Morten ) 
 Personalskifte 

Jo Mork var til stede og ble ønsket velkommen på tross av at personalskiftet 
ikke trer i kraft før i mai. 

 

 Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 
Iver Olav og Martin var ikke til stede i møtet 
Møtet ble enige om at Randonee vil få en post i Vårfagmøtet for presentasjon av 
status/oppsummering av sesongen/planer for videre arbeid. 
 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Eivind? ) 
Iver Olav var ikke til stede i møtet. 
Møtet ønsker at så mye som mulig er klart til Vårfagmøtet. 
[Ny aksjon] Eivind sjekker med FIS hva som er klart m.h.t. WC terminlisten da 
denne har mye å si for hvordan den norske terminlisten bør legges. 
 

 Markedsarbeid ( Finn/Morten ) 
Flere ulike firma er tilstede under VM. 
Møter ble bestemt med flere av disse. 
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 Bredde/Region ( Mai-Linn ) 
Mai-Linn var ikke til stede i møtet 
 

 Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Jørgen var ikke til stede i møtet 
 

 Landslaget ( Eivind ) 
...er i full gang med VM og i god form og har vist gode resultater  

 
 

Sak 54 2010-2012 Eventuelt 
Ingen saker – punktet utgår  

 
Neste møter   

 Tirsdag 12.04.2011 kl. 20.00 – 21.00 via Skype 

 Tirsdag 03.05.2011 kl. 20.00 – 21.00 via Skype 

 Tirsdag 10.05.2011 kl. 20.00 – 21.00 via Skype (backupmøte før vårfagmøtet) 
 
 
 

 
Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 

 
Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 

Strategi-
område Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Terminliste 

FIS terminliste i forh til renn i Norge 
Eivind sjekker med FIS hva som er klart m.h.t. WC 
terminlisten da denne har mye å si for hvordan den 
norske terminlisten bør legges. Eivind 10.05.2011 

Arrangement 
Vårfagmøtet 
Utkast til agenda/plan klar Anne 12.04.2011 

Arrangement 
Vårfagmøtet  
Endelig agenda/plan/invitasjon klar Anne 10.05.2011 

 

 


