
Styreseminar Savalen 13-15. september 2013 

 

Kort oppsummering fra sakslista til LK i helga: 

 Gjennomgang av Arbeidsplan for OSK 2013-15 og ansvaret til grenkomite langrenn. 
 Handlingsplan - vi gikk gjennom alle punktene og prioiterte områder som LK vil satse på. 

Ragnhild oversender referat fra dette til Hanne som setter det i "system"(Ellie sender Hanne 
mal som skal brukes). Planen i LK godkjennes på neste LK-møte. 

 Terminliste 2013-14 - utkast(internt i LK)  ble gjennomgått og godkjent. Avventer 
tilbakemelding fra Biri IL ang. KM sprint før den sendes ut til klubbene på høring. Målet er å 
få det klart i løpet av uke 38. 

 Økonomi - staus pr. 14/9. Noe usikkerhet ifbm. regning fra TVI på 70.000 kr, der de har 
effektuert vedtaket i LK møtet i mai med 10000 kr pr. utøver. Vi har betalt kr. 25000 ifbm. 
Team HedOp(gammel seniorsatsing). Gavekort GålåCup med kr 6050. Pr. dd. har vi da 54000 
kr til bruk ut året, det skal dekke jr. samling og snøsamling 15-16 år. Vi har fått tilbud fra NSF 
om kjøp av 25 stk. komplette radioer m. lang antenne og headset for kr. 25.000 kr - dette må 
vi ta stilling til. Gi meg tilbakemelding. 

 Kurs. Ragnhild har påtatt seg ansvaret med kurs. Hun tar rask kontakt med Torbjørn B. 
Pettersen om dato på TD-kurs. 

 Høstmøte 26/10. Hanne lager utkast til PP-presentasjon og sender ut i forkant av LK-møte. 

  

Saker som ble tatt opp i møte med LK i Hedmark: 

 1. Terminlistegjennomgang - lite samarbeid 
 2. Interkretssamling 15-16 år, ønsker å ta opp saken med Buskerud på Høstmøte i NSF da det 

er stor nedgang i deltakerantallet fra Oppland og Hedmark. OL-samling 15-16 år juni 2014 - 
Undis fra Hedmark bestiller. Oppland får ansvar for felles snøsamling. 

 3. TVI - Hedmark ytret også ønske om bedre oversikt over hva som skjer i teamet, 
økonomioversikt for 2012-13, møtereferater fra styremøter, eierskap, underslagsforsikring. 

 4. Kort inf. om hvordan Hedmark drifter kretslag. 
 5. Kurstilbud. Det er felles ønske om å arrangere TD-kurs, sekunderingskurs og trenerkurs 

sammen. 
 6. Rulleski-cup. 

 
 
Referent Hanne, 
17.09.2013 
 


