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Side 1 

 

Hva: TK- møte 2, 2014-2016 

Dato: 19.9.2014.  

Hvor: Quality Hotell 33, Økern, Oslo. Kl.18.00 

Tilstede: Birger Goberg, Martin Bartnes, Elin Østerud, Magnhild Brynhildsen, Jørgen Steen 
Holst, Per Olav Tangen og Jo Mork. 

Forfall: Petter Ekran 

Kopi: Blir lagt på web. 

Referent: Jo Mork  

 
Sak 11 2014-2016 Referat fra møte nr. 1 

Kommentarer? Ingen kommentarer. Referat er lagt på hjemmesiden vår. 
 
Sak 12 2014-2016 Høstmøte 2014 v/Birger 

- Sette endelig agenda.  
- Gå gjennom agenda 
- Årets arrangør 2013/2014, ok. 
- Hedersbevisning til høstmøte, ok. 

 
Sak 13 2014-2016 Styreseminar 26.september v/Birger 

- Hvem kommer? 
Birger, Martin, Jørgen og Jo  
 

Sak 14 2014-2016 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Under kontr dette år, arbeider med nytt budsjett for neste år.  
 

 Fjelltelemark (Per Olav?)  
 

 Randonee (Martin) 
Martin er engasjert i 50% stilling frem til 01.01.15. 
Martin vil arb primært med inntekter og struktur for randonee 
Landslaget skal ha en ukes samling på Gaustabik fra 22-30 sept. Her blir 
det diskutert struktur for landslaget og målsetning for WC/VM  

 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  
Terminliste er klar og blir presentert på høstmøte og deretter lagt ut på 
nett.  
  

 Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Gjennomført møter med 2 potensielle sponsorer, venter på svar.  
 

 Bredde/Region (Elin)  
Sendt ut skjema til regioner. Alle regioner har levert søknader om tilskudd. 
Det blir fordelt opp til 100,000,- kr fordelt på de 5 regionene. Svar blir gitt 
innen 1.nov.2104. 

 

 Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Kommer på agendaen igjen på neste møte.  
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Side 2 

 Landslaget (Jo) 
Gjennomført fysisk og styrketester på Olympiatoppen 11.sept. Gode 
testresultater. Landslaget drar nå til Hintertux på storsamling, 5 uker.  

 
Sak 15 2014-2016 TK-representant i dobbeltrolle 

Ettersom Martin Bartnes er innleid på kontrakt til 1.januar får han ikke lov å 
sitte i TK. Han må enten permitteres frem til 1.januar 2015, eller erstattes. 
Martin får permisjon fra TK frem til 01.01.15, Hvis avtalen med Martin fornyes 
for randonee så blir nytt medlem valgt. Det foreslås at TK finner nytt medlem.  

 
 
Sak 16 2014-2016 Eventuelt 

- Organisering av serviceteam: 
Jo følger opp for evt. avtale med QT timing. Dette for å heve standard på 
bakke telemark. Ønske fra TK er at QT timing overtar fult ansvar for bakke 
telemark. En dedikert person fra QT vil få ansvaret for NSF sine arrangement i 
bakke.  

 
- WC Vikersund 

Blir lagt på is til neste sesong. NSF Telemark kan ikke ta ansvar for et slik 
arrangement. Dette kreves et godt og langsiktig arbeid med Telemark og 
Buskerud fylke. Er også avhengig samarbeid med aktuelle arrangører.  
 

- Neste TK-møte: 
Onsdag 19.november kl.10.00 – 14.00 på Ullevål Stadion. 

 

 


