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Hva: TK- møte 12, 2012-2014 

Dato: 07.10.2013. Kl.20.00. 

Hvor: Skype 

Tilstede: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Martin Bartnes, Elin Østerud, 
Magnhild Brynhildsen, Jørgen Steen Holst og Petter Ekran. 

Forfall: Jo Mork og Morten Nordli. 

Kopi: TK, FIS-rep., ansatte, web. Blir lagt på web. 

Referent: Petter Ekran 
 
 
Sak 97 2012-2014 Referat fra møte nr. 11 

Kommentarer? Ingen kommentarer.  
 

Sak 98 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 
Aksjonslisten: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtaksw
Vjlnb3c&hl=no#gid=5  

 
Sak 99 2012-2014 Kort status på faste punkter 

- Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Inneværende år føler vi at vi har god kontroll. I disse dager begynner vi 
jobben med budsjett for 2014. Første møte 11.oktober. Jobber aktivt ut 
mot Skistyret angående vår økonomisituasjon.  
 
Fredag 18.oktober skal Birger, Jo og Petter ha ett møte med Stein Opsahl 
og Erik Røste. Temaet her er økonomi, rammer, randonee.  
 

- Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin)  
Møre og Romsdal Skikrets jobber med å se på mulighet for å arrangere 
en cup.  Det jobbes med program til TD-kurset. lages også en re-minder 
på påmelding. 
 

- Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 
Terminlisten begynner å falle på plass.  
 

- Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Jobber fortsatt med å få flere samarbeidspartnere. Markedsavdelingen 
skal ha et møte med en bedrift i slutten av uken. Vi har også et tilbud 
liggende ute, der vi venter på svar. 
 

- Bredde/Region (Elin) 
Har utfordret regionene til å ha et innlegg hver på høstfagmøte. Vil også 
informere om pilotprosjekt søknader fra NIF. Vil også ha møte 
fredagskveld med regionsansvarlige.  
 
Nettopp gjennomført en vellykket samling i Hintertux. Mange ivrige 
telemarkskjørere.  
 
 
 

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


Møtereferat 
 

 

 

 
Side 2 

- Kompetanseutvikling, utdanning, trenerløype (Magnhild)  
Gjennomført trenerkurs i Hintertux med 11 deltagere, etter ny modell. Paul 
Fagerli var kurslærer.  
 
Magnhild jobber med å sette seg mer inn i arbeidet med trenerløypen.  
 
Trener 1 er vi så å si ferdig med. Begynner på trener 2 nå.  
 
Møte fredag 18.oktober på Helsfyr. Kartlegge trener 2.  
Utfordrende jobb. Stor arbeid som ligger fremfor oss. Bør også få 
arrangert et kursholder kurs. Viktig å få tak i kursholdere.  
 
Jobber med muligheter for å få til et tilbud på et Skigymnas. Har ett 
konkret forslag til behandling nå.  
 

- Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Ikke noe spesielt å berettige.  
 

- Landslaget (Jo) 
Jo ikke tilstede. Kommer med utfyllende info på neste TK-møte. Men, 
melder om en bra samling i Hintertux. 

 
Sak 100 2012-2014  Randonee v/Martin 
Jobber fortsatt med sponsorer. Har et konkret tilbud, men jobber med et konkret forslag til avtale. 
Venter svar ila en uke. Jobber også med utstyrsleverandører.  
 
Martin skal neste uke på møte i Tromsø angående å se på ulike arrangementsløsninger.  
 
Landslaget drar på samling søndag, 10 dagers i Chamonix. 
 
ISMF møte i Sveits forrige helg, i Lausanne. Rune Morten Johannsen stilte for Norge. Møte var 
spesielt for arrangører. 
 
Har skrevet avtale om kjøp av www.randonee.no. Denne siden blir linket direkte opp til den nye web 
siden til NSF.  
 
Sak 101 2012-2014 Ungdoms OL 2016 v/Birger og Morten 
   Status? 
Stein Opsahl har purret opp for å få svar på vår søknad til YOG2016 Lillehammer.  
Birger har informert leder i FIS telemark Committee.   
 
Sak 102 2012-2014 Planlegge høstfagmøte 
   Arrangeres lørdag 19.oktober på Helsfyr i Oslo. 
Arbeidsmøter fredag 18.oktober, fra kl.18.00. 3 møterom er bestilt, samt bagetter kl.16.30.  
Muligheter for middag frem til kl.22.30. 
 
Høstfagmøte lørdag 19.oktober kl.09.00-17.00. Lunsj midt på dagen. 
 
Et spørsmål er om vi skal fortsette å ha høstfagmøter. Kombinert har besluttet å ikke ha høstmøter. Vi 
tar dette opp under høstfagmøte for å høre hva regioner og regioner mener.  
 
 
Sak 103 2012-2014 Status fra FIS-møte v/Birger 
Kjell Gunnar Dahle var tilstede for oss. I forkant av møte hadde leder i FIS telemark Committee ett 
møte med president i FIS. Der var temaet OL, og hvordan man skal jobbe for den saken. I følge 
president i FIS må det komme en innstilling på dette fra ett nasjonalt særforbund. Både Kjell Gunnar 
og Birger jobber videre med dette. Meget viktig at det jobbes med denne saken nå.  

http://www.randonee.no/
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Side 3 

 
Ellers så var det diskusjon rundt WC kalender osv. Kjell Gunnar kommer nærmere inn på dette under 
høstfagmøte. 
 
Sak 104 2012-2014 TK-møte 18.oktober på Rica Helsfyr 
Begynner TK-møte kl.16.00. 
 
Sak 105 2012-2014 Eventuelt 
 

 

Møte slutt kl. 21.00 

 


