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Deltakere: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Anne Nome,  
Morten Nordli, Eivind Modalsli, Martin Bartnes 
 

Ikke til stede:  Finn Annmark, Mai-Linn Vinger, Jørgen Steen Holst, 
          
Dato/tidspunkt: 07.09.2010 kl. 20.00 – 21.00 
 
Sted:   Pr. Skype 
   (http://www.skype.com/intl/no/get-skype/on-your-computer/windows/) 
 
Tema:   TK-møte nr 2 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 
 
Sak 9  2010-2012 Referat fra sist møte 

Ingen kommentar til selve referatet, men en kommentar til Sak 1;  
 
“Mailadressen telemark@skiforbundet.no skal brukes i større grad på 
utsendt materiale.” 
Dette har vist seg å ikke være mulig å gjennomføre. 
Dermed vil mail, som før, i stor grad gå ut fra Morten (evt. andre), men 
det skal da presiseres hvem/hvilken funksjon som er avsender slik at 
evt. spørsmål e.l. rettes til riktig person i Adm/TK. 
 

Sak 10   2008-2010 Oppfølgingssaker/aksjonplan v/ Anne 
Bl.a. Arrangørseminar/høstfagmøte 
 
Anne har ansvar for utforming etc. 
Ansvarlige personer i TK/Adm pr agendapunkt ble satt i møtet. 
Frem til seminaret følges det opp på detaljer innen hvert punkt.  
Agendapunktet “Marked og media i forhold til lokale arrangement” må 
trolig utgå. Tenkt foredragsholder klarer ikke komme og alternativer 
viser seg vanskelig. 
Tydliggjøring/Nytt agendapunkt;  
Aksjoner/resultater fra vårfagmøtet på Voss - Vi følger aktivt opp i 
høstmøtet. 
 
Generelle aksjoner 
Nett-krasj hos Anne i forkant av møtet  => Ryddes til neste møte. 
 

 

 
www.skiforbundet.no 

 

 

Referat fra møte i Telemarkskomiteen 

Tirsdag 7. september 2010 
TK-møte nr 2 2010-2012 

http://www.skiforbundet.no/
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Sak 11   2010-2012 Referat fra aktiviteter siden siste møte v/TK medlemmene 
Bl.a. Markedsarbeide, men også andre aktuelle saker hvor informasjon 
om fredrift er viktig.   
 
Marked:  
Det arbeides med å knytte til seg utstyrsleverandører, destinasjon, 
sportskjede og  mediepartner. Pakketilbud tilbys bedrifter kombinert 
med aktiviteter med våre utøvere, trenere, miljø. Tanken er også 
utstyrs/rabattordninger skal komme våre klubber til gode. 

 
- Utstyrsleverandører:  

Er på plass. Eksponert (1 merke)  avtale er signert med Rottefella.  
 
- Sportskjede:  

I dialog med en kjede. Ikke avklart. 
 
- Destinasjon:  

Gjennomført 2 møter. Venter på tilbakemelding. 
 
- Mediepartner:  

Det avtales møter med to aktuelle aktører. 
 
Fjelltelemark/Skialpinisme 
Samtaler og forsøk på samkjøring er i gang  
Bl.a. blir det 12. mars i Harstadfjellrennet både fjelltelemark og 
skialpinisme konkurranse. 
Norsk Skialpinisme vil også stille på breddesamlingen på Gålå i 
desember. 
 

 
Sak 12  2010-2012 Andre infosaker 

Ingen saker utover det som er referert under andre punkt. 
 

Sak 13  2010-2012 Eventuell vedtak 

 Eliteutvalget 
TK besluttet følgende deltakere til Eliteutvalget 

o Eivind Modalsli (leder)  
o Bjørn Erik Gunnerød 
o Jo Mork 
o Lars Ove Berge 
o Birger Goberg (TK) 

 
 

 Ildsjelprisen 2010 
Ingen forslag har kommet utenfra, men TK fremmet forslag som det 
forberedes for frem mot fagmøtet. 
[AKSJON] 
 

 Årets arrangør 
Frist for forslag er 10. september.Veldig få forslag er kommet 
foreløpig. 
Morten og Eivind sjekker litt i miljøene for å se om det er flere 
synspunkter på hvem som er “årets arrangør” 
[AKSJON] 
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 Sak 14 2010-2012 Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 
 

Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 

Ansvarlig Sak Frist Kommentar 

Birger Forberede 
Ildsjelprisen 

Arrangør og anlegg 
seminaret 

 

Morten Purre ytterligere 
deltakere til arr 
seminaret (bakke) 

ASAP  

Eivind  
Morten 

Purre på innspill til 
Årets Arrangør 
blandt løpere, kretser 
og klubber 

Må purres ASAP 

Frist for vedtak er 10. 
september 

 

 
 
 
 
 

Sak 15 2010-2012 Eventuelt 
Ingen saker utover det som er referert over. 
 
 

 
 
TK møter - Møteplan:  
 

Dag Dato Klokken Sted Kommentar 

Søndag 19. september Klokkeslett 
settes 
avhengig av 
program på 
arrangør 
seminaret 

 

Fysisk møte 
på Arrangør 
seminaret på 
Lillestrøm 

Ikke hele TK / Adm 
til stede 

 

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 forhold 
til 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. 
 


