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Deltakere: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Morten Nordli, Mai-Linn Vinger 
 

Ikke til stede:  Finn Annmark, Anne Nome, Jørgen Steen Holst, Eivind Modalsli, Martin 
Bartnes 

          
Dato/tidspunkt:  19.09.2010 (i etterkant av Fagmøte og Arrangør- og anleggsseminaret 2010) 
 
Sted:   Lillestrøm, Thon Hotel Arena 
 
Tema:   TK-møte nr 3 2010-2012 
 
Referent:    Mai-Linn Vinger 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 

 
 
Sak 16  2010-2012 Norsk Skialpinisme 

Gjennomgang av budsjett for Norsk skialpinisame for 10/11.  
Iver påpeker at den største inntektsposten ungdomstiltak vil bli vanskelig å 
dekke av post 3 midler dersom det ikke benyttes på det det faktisk skal 
benyttes.  
Birger tar den organisatoriske og økonomiske biten videre med NSA samt 
møtevirksomheten videre med leder i NSA.  
Prøver å få til et møte i slutten av oktober (22.- 23. oktober) i fbm kretsleder 
møte på Ullevål. 
 

Sak 17   2008-2010 Søknader Region Satsing 2010/2011 
Gjennomgang av søknader fra fire regioner, budsjett og cup aktivitet. 
Store regionale forskjeller.  
Ta kontakt med kretskontoret for å se hva de har på konto fra tidligere 
satsninger.  
Mai-Linn sender ut mail med info m hvor de kan søke om midler til poster.  
Fristen er utgått, hvor strenge skal vi være i fbm. fristene?  
Akershus har ikke brukt noe av pengene fra i fjor. 
Det må settes en frist for innmedling av utgifter for 2010 budsjettet, slik at vi 
ser hva som er brukt. 
Mai-Linn tar kontakt med kretskontoret for å finne ut hva som er benyttet 
tidligere, i utgpkt deles det ut 30.000,- med lokale justeringer.  
 
Mai-Linn sender ut mail til TK med forslag til fordeling, avventer svar og 
sender deretter svar til søkerene. 
 

Sak 18   2010-2012 Rjukan 
Bredde aktivitet i fbm VM rjukan. Avklaring om hvem som kommer dit, morten 
jobber for å kartlegge. 
 
 

 

 
www.skiforbundet.no 

 

 

Referat fra møte i Telemarkskomiteen 

Søndag 19. september 2010 
TK-møte nr 3 2010-2012 

http://www.skiforbundet.no/
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Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 

 
Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 
 

Ansvarlig Sak Frist Kommentar 

Birger Oppfølging av Norsk 
Skialpinisme (NSA) 

Ref. sak  
16  2010-2012 

TK møte nr 3 2010-2012 

?  

Mai-Linn Mai-Linn sender ut mail 
med info m hvor de kan 
søke om midler til poster 

?  

Mai-Linn Mai-Linn tar kontakt med 
kretskontoret for å finne ut 
hva som er benyttet 
tidligere, i utgpkt deles det 
ut 30.000,- med lokale 
justeringer. 

?  

Mai-Linn Mai-Linn sender ut mail til 
TK med forslag til 
fordeling, avventer svar og 
sender deretter svar til 
søkerene. 

?  

Morten Kartlegge interessenter til 
Rjukan – VM2011 

?  

 
 


