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Hva: TK- møte 4, 2012-2014 

Dato: 05.11.2012 

Hvor: Skype/US 

Tilstede: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Elin Østerud, Martin Bartnes, 
Magnhild Eek Brynhildsen, Petter Ekran.  

Forfall: Jørgen Steen Holst, Jo Mork, Morten Nordli 

Kopi: TK, ansatte 

Referent: Petter Ekran 

 
 
Sak 26 2012-2014 Referat fra møte nr. 3 

Kommentarer? Nei. 
  

 
Sak 27 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 

Aksjonslisten: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtaksw
Vjlnb3c&hl=no#gid=5 

 
Sak 28 2012-2014 Kort status på faste punkter 

- Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
 Laget utkast til budsjett 2013.  
 Birger har hatt møte med Stein Opsal.  
 Skistyret har i sitt siste møte tildelt telemark 2 kongepokaler. 1 til kvinner og 1 

til menn. TK må bestemme hvor det skal settes opp. Må ha vært minimum 15 
deltagere i 2012, og det må være 15 deltagere der den blir satt opp. TK må 
bestemme dette til neste møtet, 5.des. Martin sjekker opp imot randonee, Iver 
Olav sjekker opp mot fjelltelemark, Jo/Petter sjekker opp mot bakke.  

 Økonomi 2012: Går mot ett overskudd i 2012, tar med oss over i 2013. God 
kontroll på økonomien i 2012. 

  
- Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin) 

 Romsdal randoneeklubb hadde samling i Åndalsnes, 12-13 deltagere.  
 Jobber med marked. Både utstyrsleverandører og andre bedrifter.  
 Første komiteemøte i Sør-Trøndelag Skikrets i nov. Kretsen er positiv til å 

bidra økonomisk. Jobber også inn mot Nord-Trøndelag Skikrets.  
 Dialog med arrangørene i Tromsø angående hva som ønskes av støtte av 

NSF og krets.  
 Samling førstehelga i desember, Åndalsnes.  
 Ny plattform på web, er nå under NSF. 

 
- Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 

 Jobber med å få på plass TDer. 
 

- Markedsarbeid (Petter/Jo) 
 Møte med Fjordline 8.nov.  
 Trine Follestad jobber sentralt for telemark, mye kombinert og freestyle i høst.  
 Magnhild Brynhildsen fikk en god dialog med Terje Riis Johansen (styreleder 

TUF) under turen til USA. Spille videre på det.  

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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 Må jobbe videre med bedrifter innenfor Telemark 
Fylke. Potensial som ikke er avklart innenfor 
Telemark Fylke. Hvordan få flere med på dette. Magnhild kontakter Terje Riis 
Johansen for å få tips/veiledning til videre jobbing i Telemark Fylke.  

 Magnhild avtaler møte med Terje Riis Johansen. 
 Møte med TUF 20.nov på US. Rapport og mål.  

 
- Bredde/Region (Elin) 

 Hintertuxsamlingen vel gjennomført. Elin var med som reiseleder noe som 
fungerte bra. Håper å få med en person fra TK også neste år.  

 Breddesamling Rjukan 30.nov.-2.des. Pushe regioner. Magnhild kontakter 
lokalpresse og informasjon om samlingen. Prøver å få til noe der.  
 
- Kompetanseutvikling (Morten) 

 Jobber med trenerløypen, i rute 
 Trenerkurs i Møre og Romsdal til vinteren 
 Randonee planlegger trenerkurs i Sør-Trøndelag 
 

- Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Jørgen ikke tilstedet. 
 

- Landslaget (Jo) 
 På samling i Sölden. Godt i rute. 

 
 

Sak 29 2012-2014 Tilleggs- og tidregistreringssystem (fast post)  
Status vedr. Utvikling og oppfølging. 
Skal være seminar med Quick Timing neste helg, der vil vårt serviceteam 
være tilstede. Både innføringer og kursing. Samt spesifikk gjennomgang av 
vårt system. Testrenn på Geilo i desember.  

 
Sak 30  2012-2014 Budsjett 2013 v/Birger 

Jo, Morten og Petter har laget utkast til budsjett 2013. 2012 budsjettet er brukt 
som underlag. TK har fått tilsendt utkast til budsjett 2013. Budsjettet er lagt 
opp til ett underskudd på 1.5mill. Har egenkapital som forsvarer dette for 
2013. Men må nok kuttes noe. For å opprettholde dagens aktivitetsnivå vil 
man legge seg på ca. samme nivå som 2012. Vil nødig kutte i aktivitet eller 
ambisjoner. Fra generalsekretær og øk.avd. har vi fått godkjent vårt utkast til 
budsjett. God kontroll på 2012, god kontroll på 2013. Må endres opp mot 
2014. Dersom vi får inn en ny sponsor ila 2013 må det orienteres til skistyret. 
Inntektene våre er fra TUF, Victorinox, skipool, FIS, hoppsportens venner, 
OLT, utviklingsorientert ungdomsidrett, NIF, post 3 midler. Samt noen 
finansinntekter og egenandeler.  

 
Sak 31 2012-2014 Skistyrerapport, nye rutiner v/Birger 

Hver komitee lager en skriftlig rapport til hvert skistyremøtet. Fast mal. TK vil 
bli bedt om innspill til rapport i forkant av skistyremøter. Petter sender ut ca. 
14 dager før skistyremøtet (sammen med forrige rapport). Neste skistyremøtet 
er 6.desember.  

 
Sak 32 2012-2014 TD-kurs 2012/2013 v/Iver Olav og Martin 

Vil bli avholdt TD-kurs ifb med NC Todalen 12.-13.januar 2013. Iver Olav og 
Martin jobber videre med planleggingen. Iver Olav sjekker lokaler i Todalen. 
Petter legger ut påmelding på web. Økonomi: Skal NSF dekke noe? 
Reise/opphold. Hør med Morten Nordli om post 3 midler. Martin tar kontakt 
med aktuelle fra randonee og Iver Olav fra telemark. Basere oss på at de som 
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blir med på TD-kurs er TD for både 
bakketelemark, fjelltelemark og randonee. NSF 
telemark dekker reise og opphold for deltagere. 
  

Sak 33 2012-2014 Årshjul for TK, hvem kan være på hvilke arrangement gjennom 
sesongen. 
Begynne å se på dette, lage endelig årshjul på TK-møte i desember. Alle går 
gjennom og ser på hvor de kan være, så stadfester vi det på neste TK-møte. 

 
 

Sak 34 2012-2014 Eventuelt 
Hvis saker som ikke ble innmeldt i tide til innkallingen 
 
- TK- møte 5 i des. Skype eller US? 
Er det behov for ett møte på Ullevål Stadion? Forslaget er 19.nov. Iver Olav og 
Magnhild sjekker om de kan. Petter sender ut innkalling om det passer. Satser 
på 19.nov. på Ullevål Stadion. 
 
- Rapport fra USA v/Magnhild 
Magnhild var sammen med Telemarks Fylkeskommune og FIS-rep. Kjell  
Gunnar Dahle i Minot på norsk høsttakkefest. Der hadde de stand der de  
presenterte telemarkssporten. Kjell Gunnar hadde også møter i Minneapolis.  
Besøkte Sondre Norheim sin gravplass. Stor seremoni. Jobbet også mot  
barneskolene i Minot, fortalte historien om Sondre Norheim, slik at den ikke  
dør ut. Positive tilbakemeldinger. Innslag på NRK Østafjellsendingen. Hadde  
mye igjen for å være med på turen. God markedsføring av sporten.  
 

 
Møtet ferdig kl.21.50. 

 
 

Neste TK-møte: 19.nov. eller 5.des.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


