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Deltakere: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Anne Nome, Mai-Linn Vinger, Jørgen Steen Holst, 

Martin Bartnes, Jo Mork 
 
Ikke til stede:  Finn Annmark, Morten Nordli 
 
Dato/tidspunkt:  Mandag 10. oktober 2011 21.00 – 22.15 
 
Sted:   Via Skype 
 
Tema:   TK-møte nr 16 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
 
Sak 94 2010-2012 Regelendringer 

Regelendringer ble presentert av Odd Inge Austevoll. 
 
Regelendringene ble vedtatt av TK. 
 
For at dette skal trå i kraft må det gjennom Lovutvalget og Skistyret. 
 
Odd Ingen følger opp slik at dette sendes videre til Lovutvalget. 
 

Sak 92 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   
Status vedr. utvikling og oppfølging og mulig ytterligere aktivitet frem mot sesongstart. 
 
Birger har forsøkt å komme i kontakt uten å lykkes slik at status nå er usikker. 
Dette er bekymringsfullt. 
 
Det ble vedtatt tidligere i FIS council at dette systemet skal følge rundt på alle FIS 
renn. Dermed er det viktig at alt fungerer. 
 
I Norge er ikke dette kritisk. Foreløpig har kun NRK bekreftet at Rjukan skal dekkes. I 
Norge kan vi håndtere dette med backup av radioer etc..  
 
Vi må ha en klar status til arrangørene i kick-off møtet i Skurdalen. 
Birger fortsetter å følge opp. 
 

Sak 89 2010-2012 Referat fra møte nr 15 
Et par kommentarer ble gjort – referatet er nå klart nå til å legges ut.  
Anne sender til Morten for publisering. 
 

Sak 90  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 
Aksjonslisten ble ikke gjennomgått denne gangen. Kommer tilbake til den.  
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Sak 91 2008-2010 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon ( Birger/Jo ) 
 
Hovedprioritet for Birger fremover er å lage en god strategisk søknad om midler 
fra Telemark utviklingsfond. 
 
Økonomi: Ny rapport mottatt fra økonomi nylig. Jo gjennomgår denne med NSFs 
økonomisjef neste uke. 
 
Skistyremøte i morgen, Tirsdag 11. oktober - Birger deltar. 
Et par punkter som berører oss:  
- NSF har bedt alle forbundene om å gi en tilbakemelding innen 24. oktober på 

en del punkter i fbm OL. Telemark er nevnt…. Spennende. 
- Første forslag til budsjett for 2012 skal behandles. 
- Telemark kvinner er foreslått som kongepokal i 2012. 
 
FIS møte 5. – 7. oktober i Zürich. Birger deltok. Veldig lærerikt. Ytterligere 
detaljer om dette senere. 

Spørsmål: Noe mer om WC? Er ting mer klart? 
WC kalender er i hovedsak satt for både 2013 og 2014 – det er faktisk mer 
uklart med 2012…. 
Det ligger an til at Norge får i begynnelsen av Mars hvert år…. 
WC start blir trolig fast i desember i Sveits/Frankrike 

 

 Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 
Skjer ikke så mye akkurat nå. Opptrapping mot vinter  
Arrangementene er plassert så opp til arrangørene å jobbe med disse. 
 
Randone jobber med å få opp den fulle terminlisten utover kun NC-renn. 
Jobbes også med å etablere nye klubbmiljøer. 
 
Venter på snøen! 
 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo? ) 
Terminlisten er distribuert og arrangører informert. 
Eneste usikkerhet p.t. er hvor i Oslo/Akershus regionen NC arenaen skal være. 
Dette må avklares…. 
 

 Markedsarbeid ( Finn ) 
Som observert over lengere tid nå så er dette vrient arbeid. En del er på plass;  
- Klesleverandør er i orden – Missing Link 
- Bilavtale i orden – Bertel O. Steen 
Det jobbes videre med andre leads.  
 

 Bredde/Region ( Mai-Linn ) 
Hintertux var vellykket! 5 dager på ski (2 dager blåste dessverre bort). 
Flere nye løpere, det er gøy å se at miljøet vokser  
En randoneeutøver var også med  
Turen med buss er lang og slitsom. Kanskje avansere til fly neste gang? 
 

 Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) + Landslaget ( Jo ) 
Positive og veldig klare! 
Det er landslagssamling helgen si møtes i Skurdalen. Jørgen deltar på denne. Jo 
også, men kommer innom Skurdalen. 

 
Sak 93 2010-2012 Høstmøte/Kick-off Sesongen 2011/2012 

Agenda og innhold ble diskutert.  
Få påmeldte foreløpig. Ny purring ble sendt i dag, men noe manuell purring bør nok 
også gjøres. [Aksjon] Jo og Iver Olav purrer arrangører. 
Møtet diskuterte videre innhold, agenda og presentasjoner.  
[Aksjon] Birger, Martin, Morten og Anne – Skype møte torsdag for utarbeiding av 
endelige presentasjoner. 
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Sak 95 2010-2012 Eventuelt 

 NC i fjelltelemark/bakketelemark – startnummer – hva med reklame – opp til 
arrangør eller styrt fra NSF. Dette er opp til arrangør 

 TK fremover 
Sentral valgkomité har sendt ut forespørsel om videre engasjement. 
Tas opp som punkt på TK-møte som avholdes i fbm Kick-off i Skurdalen. 

 
 

Neste møter  

 Fredag  21.10.2011 kl. 16.00 – 18.00 på Fagerli 

 Søndag 23.10.2011 kl. 13.00 – 14.00 på Fagerli  

 Tirsdag 15.11.2011 kl. 21.00 – 22.00(30) via Skype  

 Tirsdag 06.12.2011 kl. 21.00 – 22.00(30) via Skype  

 
 
Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 
 

 
Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 

Strategi-
område Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 
 Purrer arrangører 

 
Jo og Iver 
Olav 

ASAP 

 Kalle inn til Skype møte tors 13/10 for 
utarbeidelse av endelige presentasjoner. 
Deltagere Birger, Martin, Morten og Anne. 

Anne ASAP 

 


