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HHvvaa::  TK-møte 1 2012-2014 

DDaattoo:  10.august 2012 

HHvvoorr::  US 

TTiillsstteeddee::  Birger Goberg, Elin Østerud, Jo Mork, Petter Ekran, Martin Bartnes, Magnhild Ek 
Brynhildsen, Jørgen Holst, Kjell Gunnar Dahle. 

FFoorrffaallll::  Iver Olav Krohn 

KKooppii::  TK, FIS-rep. og ansatte,  

RReeffeerreenntt::  Petter Ekran 

 
 

Sak 1 2012 – 2014: Nytt TK, velkommen, info v/Birger 
Kjapp velkomst og presentasjon av nye medlemmer. 

 
Sak 2 2012-2014: TKs arbeidsplan, oppgavefordeling, se vedlegg 1 og 2, v/Birger 
Gjennomgang av arbeidsoppgaver. Fordeling av oppgaver i TK. Petter lager oppdatert skjema med 
arbeidsoppgaver og ansvarlige. Blir sendt ut til TK. TK godkjenner per telefon, svarfrist 20.aug. Blir 
publisert på nettsiden.  

 
Sak 3 2012 – 2014: TKs handlingsplan, se vedlegg 4, v/Birger 
Må være ferdig til høstfagmøte. Bygger videre på foregående handlingsplan. 1.utkast skrives nå.  

 
Sak 4 2012 – 2014: TKs møteplan høst 2012, v/Birger og Petter 
Møte 1 gang per mnd. Må ha to skypemøter før arr. seminar. Mandag 27.august kl.20.30 og mandag 
17.september kl.20.30. Videre blir det møter 1.mandag i hver mnd. 
8.oktober kl.20.30 
5.november kl.20.30 
3.desember kl.20.30 
Petter sender ut agenda og re-minder ca. 1 uke før hvert møte. Petter ringer opp på skype.  

 

Sak 5 2012 – 2014: Markedsarbeid v/Egil Storaas kl.1200-1300 

Presentasjon av seg selv. Var ansvarlig for marked og kommunikasjon under ski VM i Oslo. Bakgrunn 
fra salg og marked. Jobber nå for seg selv, med salg, kommunikasjon og media. Hvilke muligheter har 
NSF Telemark i markedet? Petter og Jo jobber videre med Egil og ser på muligheter for samarbeid. 
Møte 15.august på US, Egil, Jo og Petter.   

 
Sak 6 2012 – 2014: Landslag, status v/Jo og Birger 
Børge Søvik blir med som assistent kommende sesong, noe som er veldig positivt. Generasjonsskifte 
på laget, dette skaper noen utfordringer. Viktig å bygge opp de unge over tid, og få de til å forstå hva 
som ligger bak. Det jobbes nå hardt mot VM i mars og det settes klare krav til utøverne.  
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Side 2 

Sak 7 2012 – 2014: Oversikt økonomi/budsjett 2012, se vedlegg 

3, v/Birger og Jo 
Gjennomgang av økonomirapport juli. Ligger godt an ift til budsjett og har god oversikt over 
økonomien p.t. Men, det må jobbes for å skaffe ytterligere inntekter for å opprettholde samme nivå 
neste år. Post-3 midler: blir alt brukt opp ila 2012? Avklare med Morten. 
 

 
Sak 8 2012- 2014: Budsjett 2013, v/Birger, Petter og Jo 
Jobben med budsjett 2013 må starte ila september/oktober. Birger, Jo, Morten og Petter (Kjell 
Gunnar) jobber med det. Godkjennes i TK. 
 

Sak 9 2012 – 2014: Avklaring ansvarsområder TK og FIS- representant, v/Birger 
Det er veldig viktig å opprettholde god kommunikasjon mellom TK, ansatte og FIS-rep. FIS-
representant er TKs forlengede arm i FIS. Kjell Gunnar lager ett forslag til rammeoversikt over 
budsjett internasjonalt arbeid og mediesatsing. TK drøfter det videre i budsjettarbeidet 
 for 2013. Viktig innspill: Vurdere å støtte utenlandske deltager i WC-renn i Norge, for å få opp antall 
deltager og nasjoner.  
 

Sak 10 2012 – 2014: Aksjonsplan (vedlegg 1) v/Birger, Petter og Jo:   

- Serviceteam 12/13 
Må kartlegges. Jo og Petter følger opp. Hør med Arild Østerud, Marius Johansen, Sondre Goberg, 
Erlend Groven. Prøv å få klart ett serviceteam til arr.- og anleggseminaret.  

 

- Kåre årets arrangør, TK bestemmer 
TK gikk gjennom alle arrangører i fjelltelemark, randonee og bakketelemark. Diskuterte hver og en og 
hadde en avstemming til slutt. Følgende arrangør blir utnevnt som årets arrangør fra TK: WC/NC 
Tromsø, Laksevatn Skiskytterlag. Innstillingen og begrunnelse er oversendt arrangementavdelingen i 
NSF. 

 

- Planlegge anleggs- og arrangørseminar 
TK besluttet at vi gjennomfører høstmøte under seminaret. Birger, Iver Olav, Martin, Morten og 
Petter tar ett eget møte og utarbeider program. Eget punkt med fjelltelemark.  

 

- FIS-forslag fartsdress, videre arbeid? 
Drøftet i TK. Ligger på vent til etter at Birger Goberg og Kjell Gunnar Dahle har hatt møte med 
Gerhard Heiberg. Dette for å kvalitetssikre hvor viktig dette er. 

 

- Portdommervideo, lage ny? 

Spør om Morten Nordli vil ta tak i dette, evt. sammen med Odd Inge Austevoll. De må melde tilbake 
med budsjett osv. 
 

Sak 11 2012 – 2014: Eventuelt 
Regelendringer: Det er foretatt regelendringer. Odd Inge Austevoll blir invitert til neste TK-møte, der 
endringene blir lagt frem. Endringene må godtas av TK. 


