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Sak 38 2014-2016 Referat fra møte nr.5 
   Ingen kommentarer, Er lagt på hjemmesiden vår. 

Sak 39 2014-2016 Kort status på faste punkter 
• Økonomi/Administrasjon (Birger/Jo) 

- Ansatt ny landslagssjef. Martin Gjøra har tatt over oppgavene fra Jo. 
Samtidig har Jo tatt oppgaver som Petter hadde i tillegg til noen av 
de han hadde tidligere selv. Jo går ut i pappaperm 20.06. Blir borte i 
10 uker. De administrative oppgavene jobbes det med å fordele i 
denne perioden.  

- Kontroll på økonomi 2015, men 2016 er veldig usikker foreløpig.  Arvid 
Gjerde AS er ny sponsor.  

• Randonee (Mikkel)  
Jobber med markedsavtaler og bekledning. Landslaget er klart, 2 utøvere 
tatt ut på landslaget. 
Planlegger og legger struktur for laget. Planlegger åpne samlinger for 
utøvere utenom landslag. Arbeider med etablering av randonee komitee.  

• Terminliste/kommende renn/aktiviteter.   
Regioner må ta ansvar for å arrangere renn. Vi ønsker flere faste 
aktiviteter. Flere kretser ønskes aktive. Jo sjekker med NSF hvordan vi 
skal gå fram for å få inn nye kretser. (Agder og Sogn) 

• Markedsarbeid (Per Olav) 
Møte med RAMO og Swix. Må samkjøre oss da det gjelder å få avtale 
med klesleverandører.  

• Bredde/Region (Elin)  
Viktig med innspill og ønsker som må komme fra klubbene og regionene, 
Tenke nytt. 

• Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Enkel presentasjon i morgen. 

• Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Litt vanskelig å få tilbakemeldinger fra de aktive. Litt delte meninger om 
fjell- og bakketelemarksrenn/cup sammenslåing. 
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• Landslaget (Martin) 
Landslag er tatt ut. WC lag og rekrutt lag. WC landslag 4 utøvere, 
rekrutteringslag 6 utøvere. Samlingsplan er klar. Stor fellessamling 
førstkommende helg i Oslo. Begge lag deltar under Attacing Viking 
Callenge sammen med Alpint. Dette er arrangement til inntekt for Barne 
Kreftforeningen.    

Sak 40 2014-2016 Internasjonalt arbeid/YOG  
Positiv utvikling i YOG og telemark. Mulig å være med i åpnings seremonien 
og viser sporten underveis i lekene. Ballettbakken og Bankgata i sentrum blir 
arenaene for telemark. 
Kjell Gunnar ønsker i 2016 å gå av som FIS repr. Dette må valgkomiteen ta 
hensyn til. 

Sak 41 2014-2016 Valg av valgkomite 
Vårfagmøte 1 år før skitinget skal det velges valgkomite medlemmer. Dette 
velges i morgen. Morten Eriksen er spurt og sagt seg interessert i å være 
leder for telemarks valgkomite  

     

Sak 42 2014-2016 Forberedelse Vårmøte 
   Alt under kontroll 

Sak 43 2014-2016 Neste møte TK 
14. – 16. august i Skien. Etter dette satser vi på et telefonmøte i september. 
Høst- og arrangørmøte avholdes på Clarion Hotell Gardermoen 16. – 18. 
oktober. Holde av disse datoene. 

Sak 44 2014-2016 Eventuelt 
Jørgen skal begynne å studere i utlandet fra høsten av, og dermed trenger vi 
en erstatter for han. Birger jobber med dette.  
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