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Deltakere: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Martin Bartnes, Jørgen Steen Holst, Petter Ekran, 

Anne Nome 
 
Ikke til stede:  Finn Annmark, Mai-Linn Vinger, Morten Nordli, Jo Mork 
 
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 10. april 2012 21.00 – 22.30 
 
Sted:   Skype 
 
Tema:   TK-møte nr 22 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 125 2010-2012 Referat fra møte nr 21 

Ingen kommentar – referatet legges ut. 
 

Sak 127 2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

 Økonomi/Administrasjon ( Birger ) 
- Arbeidsmøte avholdt 28. Mars i Oslo 

Deltakere: Morten, Jo, Birger og Petter. 
Ulike saker ble jobbet med; 3 hovedområder nevnes: 
 
1) Økonomi og budsjett.  

- med mål om å få budsjettet godkjent. 
Dette målet ble nådd – budsjettet er nå godkjent;  
Ramme på 5 mill for 2012 
Inntekter på 3,8mill, planlegger et overskudd på kr 600.000,- 
Positive bidrag er fra Telemark utviklingsfond + oppsparte midler 
Vil gjennomgås på Vårfagmøtet i juni. 
 

2) Agenda for Vårfagmøtet 
Se sak 131 
 

3) Arbeids- og oppgavefordeling mellom Jo, Morten, Petter og TK 
Se sak 130 
 

- WC Randonee Tromsø kommende helg 
Birger stiller fra TK 
I tillegg stiller Skikretsleder fra Troms så NSF blir bra representert. 
 

- Årsberetning 
Ref. mail fra Morten 28. mars.  
Innspill til årsberetning må inn innen torsdag 12. april.  
[Aksjon] på alle i TK! 

 
www.skiforbundet.no  

 

Referat fra møte i Telemarkskomiteen 
Tirsdag 10. april 2012 

TK-møte nr 22 2010-2012 

http://www.skiforbundet.no/
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4) Rennstatus  ( Flere ) 
Fjelltelemark 
NM er avviklet – Fjelltelemark og Randonee sammen 
Vengedalsrennet avviklet 
Begge med god deltagelse innen Fjelltelemark. 
 
NC avslutning på Galdhøpiggen kommende helg. 
Morten tar seg av sluttsummeringen 
Mai-Linn er satt som TK representant 
[Aksjon] Anne  - Mai Linn ikke til stede i dagens møte – Få bekreftet 
representasjon og utdeling av premier 
 
Randonee 
NM i Skorgedalen. Bra arrangement. Litt få randonee deltagere. 
WC i Tromsø kommende helg. 
Sprint i sentrum på lørdag. Individuelt i Blåtind på søndag 
53 deltagere fra 13 najsoner er påmeldt så dette blir bra! 
 
Racing 
Finalen i Trysil 20-21. april gjenstår. 
Viktig – Arrangør melder at det ikke er noe problem med sne. Det er flotte forhold 
i bakken! 
Har utfordring rundt tidtaging da Serviceteamet er kraftig "beskåret" under 
helgen. Serviceteamet er nylig blitt redusert da Paal nylig har trukket seg. Videre 
med en på reise er kun en person igjen. Det jobbes med løsninger, men det er pt 
uklart om vi kan kjøre med tidtagersystemet eller om vi må tilbake til manuell 
løsning grunnet bemanning. 
Trysil tar hånd om alt rundt portdommere, tidtagning etc, men vi må ha mannskap 
til å håndtere totalen. 
[Aksjon] Birger følger opp. 
 

5) Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo ) 
Arbeid med neste års terminliste må starte. 
[Aksjon] Petter legger ut sak på nettsiden om at det er åpent for å søke om NC – 
frist settes til ca 10. mai? 
TK samles i midten av mai for å utarbeide forslag til vårmøte. 
For Randonee vil Martin gjøre et forslag til oppsett og sende ut til klubbene 
 

6) Markedsarbeid ( Finn ) 
Uken før påske jobbet Finn, Jo og Petter og la planer for markedsarbeid 
fremover. Flere møter er avtalt med sponsorer i ukene som kommer. 
 

7) Telemarknedslaget 
Morten ikke til stede på møtet 
 

8) Bredde/Region ( Mai-Linn/Morten ) 
Mai-Linn ikke til stede på møtet 
 

9) Kompetanseutvikling/Udanning (Morten ) 
Arbeidsgruppen arbeider med sine tildelte oppgaver, koordinert av Bjørn Erik 
Gunnerød. 16. – 17. april er det samling/arbeidsmøte for hele NSF /utdanning på 
Kjeholmen, der man skal koordinere arbeidet, se på hvordan andre grener jobber 
etc.  Bjørn Erik stiller også på dette. 
Morten har oppgaver knyttet til dokumentasjon, og skal oppdatere / utvikle 
aktivitetsbanken for telemark.  
Arbeidsgruppe telemark har møte i Oslo 9. mai. Da skal vi ha første "utkast" av 
nytt materiale klart. 
 

10) Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Ganske rolig den siste tiden. Er på slutten av sesongen så alle er ør-litt slitne  
De fleste skal til Trysil og gleder seg til dette  
I løpet av april skal sesongen oppsummeres. Videre 1-1 samtaler med trener Jo. 
Stemningen har vært god, men det er alltids saker å ta tak i som man vil 
diskutere under oppsummeringen. 
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11) Landslaget ( Jo ) 
Jo ikke til stede på møtet 
TK er orientert om forholdet mellom Jo og Sigrid. TK ønsker at Jo og Birger tar 
en prat om dette i forkant av neste sesong. Dette for å avklare evt. problemer 
som kan oppstå. 
[Aksjon] Birger tar en prat med Jo  
 
 

Sak 128 2010-2012 Serviceteamet 
Ref. mail fra Paal Kristenstuen, 12. mars 2012. 
Paal trekker seg fra service team og WC sammenheng. 
Dette begrunnes i en omfattende mail som peker på flere forhold bl.a.  

- Håndtering av junior og FIS poeng 
- Motivering/beholde utøvere 
- Uttak til landslag WC 

- Kommunikasjon og håndtering av klage 
- Håndtering og forståelse av regler for juniorer i WC 
- WC arenaer, fastsettelse av dato for renn og pengestøtte 
- Tilleggsregistreringssystemet 

- Kvaliteten på systemet 
- Involvering i prosessen med å avslutte og skifte til annen leverandør 

- Forhold landslagssjef – service team – far til utøver 
 

TK diskuterte innholdet i mailen betydningen for miljøet, prosesser og service teamet 
fremover. 
TK beklager sterkt at Paal trekker seg og vil gjerne imøtekomme forholdene han tar 
opp i sin mail. 
 
Dette adresseres derfor i flere saker på vårfagmøtet. 

 
 
Sak 129 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.  ( Birger ) 

Quick Timing jobber på oppdrag fra NSF.  
Vi betaler ingenting før systemet er oppe og står og aksepter. 
Både avtalen og løsning skal presenteres på vårfagmøtet.  
Avtalen inkluderer oppfølging / forvaltning / opplæring etc. 
 
 

Sak 130 2010-2012 Orientering om arbeidsfordeling 
Ref. møte 28. Mars i Oslo hvor arbeidsfordeling mellom Morten, Petter, Jo og TK ble 
diskutert.  
 

Jo Mork (avd 81) Morten Nordli (avd 83) Petter (avd 80) TK 

- Markedsarbeid  
(Petter, Jo, Finn) 

- Info / Kommunikasjon, 
Landslag  

- Landslag/Elite 
- Oppfølging med 

Olympiatoppen 
- Sette terminlisten  

(Jo, Iver Olav, Martin, 
Petter) 

- Regionsprosjekt  
(Morten, Jo) 

Post 3 (avd 83) 
- Rekruttering:  

Telemarksnedslaget, 
ustyr til barn 

- Regionsprosjekt  
(Morten, Jo) 

- Utdanning 
- Info/media/  

presantasjoner mot  
media 

- Mediearbeid WC-runder 
(Morten, Petter) 

- Nettside/sosiale medier 
(Morten, Petter) 

- Daglig 
drift/Økonomi/kontering 

- Nettside/sosiale medier 
(Morten, Petter) 

- Sekretær inn mot TK, 
innkalling, referat og 
oppfølging 

- Koordinere  
årsrapport/beretning  

- Markedsarbeid  
(Petter, Jo, Finn) 

- Mediearbeid WC-runder 
(Morten, Petter) 

- Koordinere arrangement 
Norge (Petter) 

- Sette terminlisten  
(Jo, Iver Olav, Martin, 
Petter) 

- Hintertux/breddesamling 

- Intern struktur 
- Internasjonalt arbeid  

(Kjell Gunnar, Birger) 
- Serviceteam/utvalg??? 
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(Morten, Jo, Petter) 

 
 

Sak 131 2010-2012 Saker og arbeidsfordeling vårfagmøte 
Forslag til agenda er laget og diskutert. 
Sak legges på nettsidene med invitasjon til innspill fra miljøet. 
Randonee diskuterer også hvordan flette sin deltagelse inn i dette møtet. 
Petter følger opp. 
 

Foreløpig utkast til agendapunkter  

1. Administrasjon, sammensetning og arbeidsoppgaver v/Birger 
2. Økonomi v/Birger 

3. Beretning/info fra TK v/Birger 

4. Telemarksnedslaget v/Morten 
5. Landslaget, plan for neste sesong v/Jo 

6. Juniorsatsing  
7. Regler v/Odd Inge Austevoll 

8. Orientering om tilleggsregistreringssystem v/Quick Timing   
9. Eliteutvalg og uttakskriterier v/Lars Ove 

10. Valg /v Odd Inge 

11. Parallell v/Rolf Bryn 
12. Kompetanseutvikling v/bjørn erik 

13. Terminliste v/Iver Olav 
14. Utmerkelser 

15. Eventuelt  

16. Musikkquiz v/Birger 
 

 
Sak 132 2010-2012 Tilbakemelding strategiplan - høring 

Sendt ut i egen mail fra Birger 30.03.2012. 
Tilbakemeldinger er gitt. Ingen ytterligere diskusjon i møtet. 
 

Sak 133 2010-2012 Eventuelt 
Punktet utgår – ingen saker. 
 
  

Oppsummering av tidligere og aksjoner fra dagens møte 
 
Sak 126  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 

Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert. 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&
hl=no#gid=5 

 
Nye aksjoner fra dagens møte:  
 

Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Årsberetning 
Ref. mail fra Morten 28. mars.  
Innspill til årsberetning må inn innen torsdag 12. april.  
[Aksjon] på alle i TK! 
 
Ingenting spesielt om Randonee, Morten? 
 

ALLE i TK 
 
(Lagt inn i 
aksjonslisten 
per person) 

2012-04-12 

Galdhøpiggen kommende helg. 
Mai-Linn er satt som TK representant 
Mai Linn ikke til stede i dagens møte – Få bekreftet 
representasjon og utdeling av premier Anne 

2012-04-11 

Finalen i Trysil – Serviceteam / bemanning 
Følge opp mht bemanning og løsing i forhold til dette. Birger 

2012-04-16 

Arbeid med neste sesongs terminliste må starte. 
Petter legger ut sak på nettsiden om at det er åpent for 
å søke om NC  Petter 

2012-04-16 

Birger tar en prat med Jo i forbindelse med private Birger 2012-04-20 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5
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forhold. 

 
Neste møter: 

 Tirsdag 8. Mai 2012 kl 21.00 – 22.00(30) pr Skype – Anne ringer opp 

 Tirsdag 5. Juni 2012 kl 21.00 – 22.00(30) pr Skype – Anne ringer opp 


