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Deltakere: Medlemmer av telemarkskomiteen; 

Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Anne Nome, Mai-Linn Vinger 
 
Samt: Morten Nordli og Trond Gunleiksrud 
 

Ikke til stede:  Finn Annmark, Jørgen Steen Holst, Martin Bartnes,  Eivind Modalsli 
          
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 11.01.2011 kl. 21.00 – 22.10 
 
Sted:   Pr. Skype 
   (http://www.skype.com/intl/no/get-skype/on-your-computer/windows/) 
 
Tema:   TK-møte nr 7 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 

 
 

 
Sak 27  2010-2012 Referat fra sist møte 

Ingen kommentarer. 
 
 

Sak 28 2010-2012 Reglene for deltakelse for juniorer er forskjellig i NM og junior-VM 
Ref. Underlag i mail fra Odd Inge Austevoll – senest oppsummert (og bifalt av flere) i 
mail av 4. januar 2011 kl. 13.33. 
 
Trond Gunleiksrud redgjorde for bakgrunn og forslaget fra Odd Inge. 
TK vedtok forslaget. 
 
Trond bistår med konkretisering av tekst og Morten publiserer + sender info til 
klubbene slik at alle er klar over forholdene rundt FIS poeng til juniorer. 
 
Nye aksjoner:   

• Sende et sammendrag / presiserer sine kommentarer til alle i møtet + Odd 
Inge Ansvarlig: Trond 

• Se på dette og gi evt. Kommentarer   Ansvarlig: Alle i TK/Admin 
• Hvis ingen kommentarer, publiserere og sendere info til klubbene Ansvarlig: 

Morten 
 

Sak 29 2010-2012 Budsjett 2011 
Underlag fra Morten ble gjennomgått og vedtatt av TK og oversendes til 
administrasjonen. 
 
Avgjørende betydning for vår økonomi både i 2010 og 2011 har starttidspunk for en evt 
avtale med FIRST. TK har ventet på svar rundt denne siden mai og purret gjentatte 
ganger i løpet av høsten, men dette er fortsatt uklart. 
 

 

 
www.skiforbundet.no 
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Sak 30 2010-2012 Post 3 midler for 2011 
Oversikt fra Morten ble raskt gjennomgått. 
Viktig at TK konkretiserer aksjoner i hht midler / prosjekter med ansvarlige og frister 
etc nå da vi har fått innvilget midler vi har søkt om. 
(Søknadene er i hht handlingsplan) 
"Fysisk" arbeidsmøte (dvs ikke via Skype) planlegges avholdt på Rjukan Fredag 18. 
mars. 
 

Sak 31  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingsaker v/Anne 
Aksjonene ble gjennomgått og status oppdatert. 
Se NSF Telemark sine sider under "kontakt oss" og "Konkrete oppgaver TK og Adm" 
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZ
takswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5 
 
 

Sak 32   2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

- Økonomi/Administrasjon ( Birger/Morten ) 
Intet å tilføye utover budsjett og post 3 gjennomgangen. 
 
Ny økonomisjef er på plass i NSF – Marianne Fismen. 
 

- Fjelltelemark/Randonee ( Iver Olav / Martin ) 
Intet spesielt å nevne 
 

- Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav / Eivind? ) 
Intet nytt 
Det er få renn i Norgescupen. Hva gjør vi hvis 1-2 renn faller ut grunnet et eller 
annet forhold? Bør vi ha 1-2 reserverenn? 
[Ny aksjon] Ansvarlig: Iver Olav - sjekker litt rundt dette og ser om det er mulig å 
komme med forslag. 
 

- Markedsarbeid ( Finn / Morten / Eivind ) 
Intet konkret nytt, men nytt møte med potensiell sponsor er avtalt. 
 

- Bredde/Region ( Mai-Linn ) 
Intet konkret nytt, aktiviteter er sakte i gang i de ulike regionene. Mai-Linn følger 
opp. 
 

- Løperne/Ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
- Landslaget/Løpere ( Eivind ) 
Jørgen og Eivind er i Tyskland for de første WC rennene. 

 
 

Sak 33 2010-2012 VM 2011 Rjukan 
Møte i hovedkomiteen ble gjennoført 3. januar hvor representanter fra VM arrangør, 
Tinn kommune, Skipresidenten og Birger Goberg (TK leder) var til stede. 
Arrangementet er i rute og blir veldig spennende og bra. 
 
TK samles på Rjukan til deltakelse samt TK møte på fredag 18. mars fra morgenen av. 
[Ny aksjon] Ansvarlig: Birger orienterer Rjukan 2011 om TK tilstedeværelse. 
 
WC finale og Junior VM 10-13. mars 2011. 
Webside for status: www.wchafjell.com 
 
 

Sak 34 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   
Status/Utvikling og oppfølging 
Systemet ble benyttet på Gålå og fungerte meget bra :-) 
Ny PC er invilget for å øke kvaliteten ytterligere. 
 

Sak 35 2010-2012 Eventuelt 
Ingen saker – punktet utgår 

 

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5
http://www.wchafjell.com/
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Neste møter   

• Tirsdag 08.02.2011 kl. 20.00 – 21.00 via Skype 
• Tirsdag 08.03.2011 kl. 20.00 – 21.00 via Skype 

• Fredag 18.03.2011 på Rjukan (tid og sted kommer nærmere) 
 

 
 
 
 

Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 
 

Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 

Strategi-
område Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Arrangement 

Forholdene rundt FIS poeng til juniorer 
Sende et sammendrag / presiserer sine 
kommentarer til alle i møtet + Odd Inge 
  Trond 12.01.2011 

Arrangement 

Forholdene rundt FIS poeng til juniorer 
Se på forslaget fra Trond og gi evt. Kommentarer 
 

Alle i 
TK/Admin 12.01.2011 

Arrangement 

Forholdene rundt FIS poeng til juniorer 
Hvis ingen kommentarer, publiserere og sendere 
info til klubbene Morten 21.01.2011 

Arrangement 
Kongepokal til NM 
Legge ut sak på nett + info til klubber Morten 21.01.2011 

Arrangement 

Sette opp forslag til "beredskapsrenn" til 
Norgescupen i tilfelle 1-2 renn faller ut av en eller 
anenn grunn Iver Olav 08.02.2011 

Admin 
Birger orienterer Rjukan 2011 om TK 
tilstedeværelse. Birger 08.02.2011 

 


