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Hva: TK- møte 3, 2012-2014 

Dato: 17.9.2012 

Hvor: Skype 

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

Forfall: Magnhild Eek Brynhildsen 

Kopi: TK, ansatte 

Referent: Petter Ekran 

 
 
Sak 20 2012-2014 Referat fra møte nr. 1 

Kommentarer? 
Ingen kommentarer på referat TK-møte 2. 
 

Sak 21  2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 
Aksjonslisten: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtaksw
Vjlnb3c&hl=no#gid=5 
Alle aksjoner er under oppfølging. 

 
Sak 22  2012-2014 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo ) 
Skistyremøte/seminar 1.møte med nytt styre aug/sept. Noen nye medlemmer. 
Ellers god økonomistyring, følger lagt budsjett bra. Birger har jobbet en del 
med FIS-punkter, Norges har påtatt seg å få ordnet registrering av disse. Men, 
FIS har problemer med sine løsninger, Birger fortsetter å jobbe med dette, så 
vi får en avklaring.  
 

 Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin ) 
Intet nytt. Melder om god deltakelse fra arrngører av både fjell- og 
randoneearrangører til arrangør- anleggsseminaret. 
 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 
Vår terminliste er lagt, men venter fortsatt på FIS sin. Den kommer nok ikke 
før etter høstmøtet til FIS i Zurich i starten av oktober. 

 

 Markedsarbeid ( Petter/Jo) 
Jobber fortsatt med å få inn en sponsor til før sesongstart.  
 

 Bredde/Region (Elin) 
Midler til regioner er fordelt ut. Jobber med telemarknedslaget og gjør den klar 
til ny sesong. Blir nytt design på hengeren, mer synlighet til TUF og noe nytt 
innhold, ski osv. 
Bra samling på Galdhøpiggen Sommerskisenter.  
 

 Kompetanseutvikling (Morten)  
 
Bjørn Erik Gunnerød jobber med kompetanseutviklingsplanen. Har hatt to 
dagers seminar med NSF. 
 

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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Side 2 

 Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Samling på Juvbreen forrige uke. Ting setter seg, 
positiv driv i laget.  
 

 Landslaget (Jo) 
Var på samling på Juvbreen forrige uke. Litt endring på treningsplanen pga 
snøforhold i Europa. Neste samling er Hintertux.  
 

Sak 23  2012-2014 Tilleggs- og tidregistreringssystem (fast post)  
Status vedr. Utvikling og oppfølging. 
Gjennomført ett dagsmøte, ligger i rute. Sondre fremlegger status på 
arrangørseminaret. Spente på å se på systemet i praksis. Blir en del testing 
utover høsten før sesongen. Kontroll på prosjektet. 

 
Sak 24  2012-2014 Arrangør- og anleggsseminar, Saker og arbeidsfordeling (Birger/Petter) 

Kontroll på agenda, og på hvem som har ansvar for hva? Hvem skriver 
referat? Møteleder? Regi på gruppemøtet, noen fra TK? Noe info som bør 
sendes ut til påmeldte i forkant?  

 Få inn Tromsø på listen til Øisten over WC arrangører telemark.  

 Martin W. Bartnes tar ansvar som møteleder, holder klokken, power-point osv. 

 Martin W. Bartnes tar regien på gruppearbeidet på slutten av økta. Har ulike tema, der 
vi diskuterer i plenum, samt får det ned på papiret. Petter samler det i ett notat etter 
møtet. Birger tar ansvar for dette sammen med Martin.  

 Petter skriver referat. 

 Kommentar fra agenda: skriv regionssatsing og telemarknedslaget i overskriften på 
Morten sin slide. 

 Petter: sender ut liste over påmeldte til TK. 
 

 
Sak 25  2012-2014 Eventuelt 

Hvis saker som ikke ble innmeldt i tide til innkallingen 
 

 
 
Møtet ferdig kl.21.10. 

 
 

Neste TK-møte: 8.oktober kl.20.30 på Skype. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


