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Hva: TK- møte 1, 2014-2016 

Dato: 29.8.2014.  

Hvor: Ullevål Stadion NSF kontor, kl.10.00 

Tilstede: Birger Goberg, Martin Bartnes, Elin Østerud, Magnhild Brynhildsen, Jørgen Steen 
Holst, Jo Mork og Petter Ekran. 

Forfall: Per Olav Tangen 

Kopi: Blir lagt på web. 

Referent: Petter Ekran 

 
Sak 1 2014-2016 Referat fra møte nr. 19 

Kommentarer? Ingen kommentarer. 
 
Sak 2 2014-2016 Nytt TK v/Birger  

Ansvarsfordeling TK-medlemmer 
Fornuftig å fordele noen konkrete arbeidsoppgaver på alle i TK, slik at man 
har vært sitt hovedarbeidsområdet. Dette vil bidra opp til arbeidet som 
administrasjonen gjør.  
 
Forslag til ansvarsoppgaver:  
Magnhild: Utdanning og kompetanseutvikling, fortsatt utvikling og koordinering 
av trenerløypen. Fortsette slik som vi har gjort.  

   
Martin: Går inn i en prosjektstilling fra 1.september 2014 til 1.januar 2015 med 
fullt fokus på randonee. Med mål om å få forankret randonee enda mer inn i 
NSF samt å jobbe for å øke inntektene.   
 
Elin: Bredde og rekruttering. Være med å koordinere rundt regioner og 
breddesamlinger. Ønsker å få til arbeidsmøter med administrasjon 1-2 ganger 
før sesongstart, for å få satt mer trykk på konkret saker.  
 
Jørgen: Vil ha mye å gjøre opp mot arrangement. Vil være med en del ute i 
miljøet både som medhjelper på WC-renn media), samlinger 
(breddesamlinger og juniorsamlinger) og i serviceteamet, samt at han vil delta 
noe på renn selv.  
 
Er også aktuell som bidragsyter opp mot skrivingen til den nye trenerløypen.  
 
Per Olav: Ikke til stede på møte. Men blir knyttet opp mot fjelltelemark og 
randonee, samt en bidragsyter på markedsarbeidet.  
 
Birger: Bruker mye tid inn mot Skistyre og strategisk og politisk arbeid, samt 
oppfølging mot administrasjonen og økonomi. Vil også jobbe opp mot 
internasjonalt arbeid.  
 
Undergrupper? 

   Arrangement (kontakt mot arrangører, TD lister etc.) 
Jo sjekker angående bidrag inn mot dette. Magnhild tar jobben når det gjelder 
TDer og kurs. 

 
   Serviceteam 
   Sondre Goberg fortsetter som leder for serviceteamet sesongen 2014-2015. 
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Side 2 

   Internasjonalt arbeid FIS 
Kjell Gunnar Dahle er vår FIS representant, samt at Birger Goberg fortsetter 
med sin jobb rundt dette også. 

 
   Regler nasjonalt og internasjonalt 

Odd Inge Austevoll har håndtert dette og vi ønsker svært gjerne hans bidrag 
fremover også. Jo kontakter Odd Inge angående dette. 
 
Randoneegruppe: 
Martin tar ansvar for å opprette en randoneegruppe som skal støtte opp under 
jobben som Martin skal gjøre.   
 

Sak 3 2014-2016 Handlingsplan TK v/Birger 
Ny handlingsplan for perioden 2014-2016 må legges. 

Gikk gjennom handlingsplanen og laget en revidert utgave for 2014-2016. Blir presentert på 
høstfagmøte 20.september. Legges på nett etter det. 
 
Sak 4 2014-2016 Internasjonalt arbeid v/Birger 
   Status? 
Høstmøte i Zurich i oktober. NSF telemark stiller med Kjell Gunnar og evt. Birger. Odd Inge Austevoll 
drar ned om nødvendig ift. til regelutvalget.  
 
Sak 5 2014-2016 Høstmøte 2014 v/Birger 

Sette endelig agenda 
Birger og Petter har laget utkast til agenda.  
 
Sak 6 2014-2016 Styreseminar 26.september v/Birger 

Be TK møte om de kan. 
NSF sentralt og Skistyre arrangerer ett felles seminar for alle grenkomiteer og Skistyre. Fredag 
26.september kl.15.00. Intensjonen er å informere om NSF osv. Fint om de som har mulighet kan 
stille.  
 
Sak 7 2014-2016 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
God oversikt og kontroll for 2014, men prøver etter beste evne å spare for 
å ha egenkapital til 2015, der vi ser at vi møter utfordringer ettersom våre 
tilskudd er kuttet betraktelig og egenkapital er brukt opp. Det skal lages 
forslag til inntektsbudsjett til 15.september.  
 

 Fjelltelemark  
 

 Randonee (Martin)  
Martin Bartnes begynner i 50 % prosjektstilling 1.september 2014 til 
1.januar 2015. Hovedprioriteringen blir å skaffe mer inntekter og 
strukturere landslagsarbeidet. 
 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  
Jobber med å lande terminlisten 100 % for både telemark og randonee.  

 

 Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Har fått på plass alle nødvendige utstyrsavtaler for sesongen 2014-2015. 
Vil fortsette å jobbe mot å få inn nye sponsoravtaler for både telemark og 
randonee. Spesielt viktig nå med randonee, dette for å kunne få inntekter 
til å lage ett godt opplegg for landslaget før sesongstart. 
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 Bredde/Region (Elin)  
Må sende ut info angående regionsøknader for 1.del av sesongen 
2014/2015. Elin sender ut info og søknadskriterier ila kort tid.  
 
Jobbe med breddesamling 28.-30.november. Innhenter tilbud fra 
Gaustablikk og Gålå. 

 

 Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Status? 
Hatt møte med Helen Ingebretsen og Per Elias Kalfos fra NSF sentralt 
angående trenerløypen og veien videre. Tilskuddet som Skitinget ga ble 
også forankret. Tilskudd til utdanning vil bli gitt i 2015, 2016 og 2017, som 
ett prosjekt for å få ferdig den nye trenerløypen. Det vil bli opprettet en 
prosjektstilling sentralt, samt at det vil bli noe penger ut på gren. Det er 
totalt innvilget 2 millioner per år i 2015, 2016 og 2017.  Dette er ett viktig 
arbeid og viktig at vi hele tiden er med. Trener 1 er nå i sluttfasen. 
Magnhild deltok også på møte på Kjeholmen i august. Målet med ny 
trenerløype er å heve kvaliteten på alle kursene og på kurslærere, samt at 
man etablerer gode registreringsrutiner. 
 

 Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
 

 Landslaget (Jo) 
 

 
Sak 8 2014-2016 TK-møter sesongen 2014-2015 
 
TK-møte 2: 
I forkant av høstmøte. Fredag 19.september kl. 18.00-20.00. Petter booker møterom på Quality Hotel 
33, Økern.  
 
TK-møte 3: Onsdag 19.november kl.10.00 – 14.00 på Ullevål Stadion.  
 
Satser på å ha mer spesifikke møter på Ullevål med TK medlemmer og deres ansvarsoppgaver.  
 
Sak 9 2014-2016 Godtgjørelse TK-leder 
De andre komitéledere har honorar til styreleder. For de mindre grenene tok NSF sentralt å betalte 
honorar til lederne i kombinert, telemark og freestyle. Dette vil de ikke fortsette med i 2015, da er det 
opp til hver enkelt gren. TK innstiller til at TK-leder fortsatt får kroner 30.000,- i styrehonorar for 2015.  
 
Sak 10 2014-2016 Eventuelt 
 

- Årets arrangør 2013/2014 
Forslag er diskutert og kandidat besluttet. Sendt over til arrangør 
avdelingen i NSF. 
 

- Ildsjelpris til høstmøte?  
Forslag er fremstilt. Birger følger opp.   
 

 

 

 

 

 

 


