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Sak 44 2014-2016 Referat fra møte nr.5 
   Ingen kommentarer, Er lagt på hjemmesiden vår. 

Sak 45 2014-2016 Kort status på faste punkter 
• Økonomi/Administrasjon (Birger/Jo) 
- Kontroll på økonomi ut 2015. Jobber med marked og løsning for 2016.  
- Ny klesavtale med Gresvig, Norheim og McKinley  

• Randonee (Mikkel)  
Gjennomført åpen samling på Gaustablikk. Terminliste er klar og blir lagt 
ut på nett. Ny klesleverandør. 7-blåner.  

• Terminliste/kommende renn/aktiviteter.   
Terminliste for telemark og randonee er klar og blir offentliggjort på NSF 
sin nettside.  

• Markedsarbeid (Per Olav) 
Tung tid i bransjen, arbeider med andre muligheter. Følger opp link til 
Ramo.  

• Bredde/Region (Elin)  
Se referat fra Høstmøte, arbeid med bredde og rekrutering der.  

• Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Martin har oversikt og dialog med Per Elias på videre prosess.  

• Løperne/ungdomsrepresentant (Ådne) 
Fornøyd med dagens tilstand. God tone og bra trøkk på trening. Veldig 
fornøyd med kommunikasjon mellom løper-trener.  

• Landslaget (Martin) 
Landslag er i rute for sesongen. Nettopp hatt en god samling i Østerrike. 
Har fortsatt noe å gå på men slik skal det være. Viktig å fortsette å jobbe 
langsiktig mot VM mål i 2017.  Neste samling på Juvass i slutten av Okt.   

Sak 46 2014-2016 Internasjonalt arbeid/YOG  
Birger har vært tilsted på FIS møte i Zürish. Jo holde tak i YOG, skal i nytt 
møte med YOG mandag 26.okt. Mål om en ferdig plan innen 1.12.15 

Hva: TK-møte nr 7, 2014-2016

Dato:  16.10.15

Hvor: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Tilstede: Birger Goberg, Per Olav Tangen, Magnhild Ek Brynilsen, Jo Mork, Mikkel Frodhal og 
Ådne Kristenstuen

Forfall: Elin Østerud, Martin

Kopi: Legges ut på web

Referent: Jo 
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Sak 47 2014-2016 Oppsummering fra FIS møte  
Ingen store diskusjoner. Ser utfordringer med en lang WC sesong med mye 
reising for de små nasjoner. Dette kan føre til lite deltagelse på de rennene 
som er langt unna, eks Spania og Norge.  

     

Sak 48 2014-2016 Valg av FIS representant 
TK leder ble sendt ut av møtet. Birger Goberg er valgt som ny FIS 
representant. Kjell Gunnar Dahle ønsker ikke å fortsette neste periode. Vi 
takker Kjell Gunnar for innsatsen.  

Sak 49 2014-2016 Neste møte TK 
   Lørdag 20.desember under breddesamling og NC på Geilo.  

Sak 50 2014-2016 Eventuelt 
   Ingen saker på bordet 
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