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Hva: TK- møte 4, 2014-2016 

Dato: 6.2.2015.  

Hvor: Ullevål Stadion, NSF kontor, Oslo. Kl.14.00 

Tilstede: Birger Goberg, Elin Østerud, Magnhild Ek Brynilsen, Per Olav Tangen, Mikkel Frodahl 
og Petter Ekran. 

Forfall: Jørgen Steen Holst (deltager NM), Jo Mork (opptatt med NM) og Martin Bartnes (på 
VM) 

Kopi: Blir lagt på web. 

Referent: Petter Ekran 

 
Sak 24 2014-2016 Presentasjon av nytt medlem TK, Mikkel Frodahl 

Offisielt valgt inn som nytt medlem (erstatter Martin Bartnes som nå har ett arbeidsengasjement i 
NSF). Er da valgt frem til Skitinget våren 2016. 
 
Kort presentasjon av TK og organisering.  
 
Sak 25 2014-2016 Referat fra møte nr. 3 

Kommentarer? Referat er lagt på hjemmesiden vår. 
 
Sak 25 2014-2016 Økonomi og budsjett 
Foreløpig resultat for 2014 viser at vi har drevet ca. 270.000,- bedre enn budsjettert. Dette blir da lagt 
til vår EK og blir brukt i 2015 for å få til ett budsjett i null.  
 
Budsjett for 2015 er vedtatt og godkjent. Det er kun budsjettert med sikre inntekter. I 2015 er det 
budsjettert med høyere kostnader enn inntekter. Dette betyr at vi bruker av vår EK for å få ett budsjett i 
balanse for 2015.  
 

 
Sak 26 2014-2016 Internasjonalt arbeid 
Jo har dialog med skipresident som har vært i kontakt med YOG. Signalene vi har fått er veldig 
lovende og endelig avklaring om telemark blir en oppvisningsgren under YOG 2016 blir avgjort av IOC 
nå i februar. Det jobbes kontinuerlig med å pushe YOG organisasjonen for å få en avklaring av dette.  
 
For randonee vil det være viktig å få på plass en representant i det internasjonale randonee forbundet, 
ISMF.  
 
 
Sak 27 2014-2016 Omorganisering i administrasjonen - ny landslagssjef  
Landslagssjef stilling:  
Det er kommet noen søknader til Landslagssjef jobben. Vil bli en intervjurunde etter VM. Vi må huske 
at vi er en liten gren med få ansatte med store oppgaver. Vi bør tenke litt hvordan fremtiden skal se ut, 
hvordan vi skal organisere oss, hvilke oppgaver vi skal ta osv. Flere muligheter og alternativer for 
videre organisering. Dette vil bli jobbet videre med frem mot påske. 
 
Sak 28 2014-2016 Informasjonsaker; tv-avtale, inhabilitet/habilitet 
TV-avtale: NSF er i prosess med forhandling av ny tv-avtale. Viktig for telemark å fortsette å være en 
del av avtalen, og helst øke fra ett til to renn.  
 
Inhabilitet/habilitet: Fra Skistyre er det blitt bedt om å bringe dette med habilitet på banen. Viktig å se 
og være bevist på hvilken rolle man har når man er med i styre og grenkomiteer. Inhabilitet/habilitet og 
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taushetsplikt er blitt drøftet. I fremtidige møter vil man gå gjennom agenda i starten av møte for å 
vurdere om det er saker som man må melde seg inhabil i.  
 
Sak 29 2014-2016 Status landslag 
Telemarklandslaget: 
Telemarklaget er i god rute før VM. Har gjennomført 3 dager med intensiv tøff trening i Kvitfjell denne 
uken. Alle på laget er innbitt og fokusert på sine oppgaver. Uttak til VM blir gjort 9.feb. vi har tatt sikte 
på mellom 11-13 utøvere inkludert senior og junior. Det er en hektisk periode som utøvere og 
støtteapparat går inn i nå. Etter VM er det kun to dager hjemme før avreise til Sveits.  
 
Randoneelandslaget: 
Er i VM i Verbier. I dag fikk Hildegunn Gjertrud Hovdenak 4.plass på sprinten, veldig nær medalje. 
Malene Haukøy røk ut i semifinalen. På herresiden røk Olav Tronvoll og Lars Erik Skjervheim ut i 
kvartfinalen. 
 
Hva gjør vi med randonee? Vi må ta en vurdering på hva vi gjør fremover og spesielt med tanke på 
organisering. Jo har ikke kapasitet til å styre og organisere begge lag, kan være en støttespiller og 
samarbeidspartner for randonee. Må også se på oppbyggingen av randonee, det blir viktig å bygge 
sporten; bredde, arrangører, klubber etc.  
 
 
Sak 29 2014-2016 Neste møte TK 

- På WC Rjukan. Fredag til lørdag 21.-21.mars, med møte på lørdagsformiddag.  
 
 
Sak 30 2014-2016  Eventuelt 
 

- NM og representasjon fra TK 
Elin eller Magnhild takker arrangør etter rennet på søndag. Overleverer planket. 

 
 
Møte slutt kl.16.30. 


