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Sak 38 2014-2016 Referat fra møte nr. 6 
   Ingen kommentarer, Er lagt på hjemmesiden vår. 

Sak 39 2014-2016 Kort status på faste punkter 
• Økonomi/Administrasjon (Birger/Jo) 
- Kontroll på økonomi 2015. Arbeider med å få på plass budsjett og 

samme vilkår neste sesong.  

• Randonee (Mikkel)  
Klesavtale er nå i orden med 7-Blåner. Må tenke rekruttering fremover. 
Jobbe med samarbeid med andre grener. 

• Terminliste/kommende renn/aktiviteter.   
Har fått inn søknader om å arrangere NC fra 3 klubber. Ingen har søkt om 
klassiske renn. Tas opp på høstfagmøte. Vi ser på muligheten for at 
randone også kan ha renn samtidig med fjelltelemark.  

• Markedsarbeid (Per Olav) 
Tøft marked for tiden. Ikke lett å få til noen avtaler. 

• Bredde/Region (Elin)  
Samarbeide med Jo ang skriv ut til regionene angående innlegg på 
høstfagmøte. 

• Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Martin har fått god oversikt over hva som gjenstår, han jobber med å få på 
plass siste moduler i trener 1 

• Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Ådne var på samling, så ingen representant fra løperne var tilstede. 

• Landslaget (Jo) 
Er i god rute med treninger og samlinger for sesongen. Stigende kurve på 
tester, har satt i gang ulike prosesser for lag og samarbeid. Reiser til 
Østerrike i uke 39. 

Sak 40 2014-2016 Internasjonalt arbeid/YOG  
Birger reiser til FIS møte i Zurich 2.10.15 siden Kjell Gunnar ikke kan stille der, 
dette pga, helsemessige årsaker.  

    

Hva: TK-møte nr 7, 2014-2016

Dato:  12.09.15

Hvor: Ullevål Stadion, Oslo

Tilstede: Birger Goberg, Per Olav Tangen, Jo Mork, Mikkel Froberg og Elin H. Østerud,

Forfall: Magnhild Eek Brynhildsen, Ådne Kristenstuen og Martin Gjøra.

Kopi: Legges ut på web

Referent: Elin
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Birger skal fremlegge konkrete ønsker/forslag for hva vi trenger i forbindelse 
med YOG fra FIS Telemark. Det planlegges videre hva vi skal gjøre under 
åpningsseremonien. 

Sak 41 2014-2016 Forberedelse til Høstfagmøte/anlegg seminar 
Fredag 16.10. blir neste TK møte fra 15.00 – 16.45. Høstfagmøte fra 17.00 – 
20.00 hvor hovedvekten blir bredde- og rekruttering. Regionene utfordres til å 
komme med forslag for aktiviteter. Skriv sendes ut. Se videre program på NSF 
hjemmeside. 

Sak 42 2014-2016 Neste møte TK 
16.10.15 kl 15.00 – 16.45. på Clarion Hotell Gardermoen. 

Sak 43 2014-2016 Eventuelt 
Vi har blitt bedt om fra sentralt hold å sette opp budsjett/økonomisk oversikt 
over hva det konkret vil koste å drive vår gren. Dette gjennomførte vi på møte. 
Jo jobber videre med dette.
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