
LK-møte mandag 14.10.2013 

Til stede: Hele LK til stede. 

1. Referater: 

 Pengesaken er ute av verden. Vi har fått pengene våre. 

 1.11 ny hjemmeside. Ellie jobber med det. 

 Ny skigruppe tatt opp i skikretsen: Dampsaga Idrettslag 

 Bilder fra arrangement: Vi må bli flinkere til å ta bilder og sende til 

Ellie. Hvordan er loven ang det å legge ut bilder av løpere ut på nett? 

 Kontrollkomite: Ønsker å holde seg oppdatert på referater fra alle 

grenene. 

 Representasjonstøy er bestilt. Sannsynligvis nye jakker. 

 Søke på prosjektmidler: Hanne ser videre på dette. Hun hadde sendt 

inn noen søknader, men vi kunne ikke søke på alt. Noe kan 

videreføres til neste sesong. 

 VISMA 2018. Skulle hatt en gjennomgang sammen med dem, men 

den saken ble utsatt. 

 AU: Ønskelig med dette da det er veldig mange til stede på 

hovedstyremøte. Ønskelig med egne møter for AU. Leder og 

nestleder pluss de som sakene gjelder. 

 Oppland skikrets ønsker å være synlige utad. Marit gjør en god jobb 

der. 

 Bemanningssituasjon: Vi har hatt hjelp fra Hedmark frem til nå og 

Ingrid fortsetter med 20 % stilling for oss. Fra 1.11. 2013 til 1. 5. 2014. 

 Oppland/Hedmark: Stilling: Kurs og kompetanse. Vi ønsker oss en 

person i 100 % stilling. 

 Stort trykk i styre inn mot ungdoms-OL. Vi ønsker oss gjerne litt info 

ang OL. Noe for vårmøtet? 

 Juniorsamlinga - 26 påmeldte. Noe sykdom inn mot samlinga. De 

løperne som ikke kom, hadde ikke gitt beskjed, så de vil bli fakturert. 

Utfordringer at klubbtrenere ikke stiller. Utøverne ønsker uke 40, 

mandag til fredag. 



 Møte med TVI: Marit, Kjell Arne, Hanne og Per Morten. Vi skal få 

innblikk i referater og vi må være flinke å spørre. Viser til 

oppsummeringa Hanne sendte ut i etterkant av det møtet. 

 LSV-luer. 45 stk legges ut for salg. 

 Nye coachvester er bestilt. 

 Robert har vært på T1 kurs i NSF. Det var bra. 

 

2. Handlingsplan LK: Vi lar denne ligge til etter høstmøtet i NSF. 

 

3. Terminliste: Det har vært lite tilbakemeldinger etter høringsutkastet ble 

lagt ut. Vi la inn alle 3 cupene. Vi spikrer dette på høstmøtet. 

 

KM-programmet: 

Hanne hadde laget et forslag. Vi så på det sammen og gjorde en endring. 

KM – sprint. Poengheat/prolog? Dette tar vi opp på høstmøtet. 

 

Turrennlista ser grei ut. 

 

4. TD-settes opp etter TD-kurset tirsdag og når klubbene har sendt inn navn 

på sine TD. 

5. TD-kurset. 12 påmeldte. Vi hadde håpet at flere skulle melde seg på. 1 

fra Hedmark. 

6. Avtale med NTG: Avtale med NTG med hvordan vi ønsker å bruke dem.  

Vi bruker NTG som trenere på 15/16 årssamlinger og juniorsamling og 

lønner dem. NTG har fått dekket 1,5 person på Norges cup junior og jr 

NM. 

 

7. Høstmøtet i NSF. Vi er 4 fra LK som drar. Tom og Robert samkjører. 

8. Høstmøtet i Oppland. Vi gjennomgikk Power Point-presentasjonen. 

9. Sambandsutstyr. Vi trenger 8 stk. 

 

Neste møte onsdag 20.11. 2013. Fakkelgården. 

Ref: Ragnhild Soleng 


