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 Referat LK møte 12. juli kl. 20.00 – Teamsmøte  
Til stede: Rune Tøllefsen, Olaug Iren Fossbakk, Kenneth Daleng, Espen Farstad, 
Johannes Andberg Stenersen.   
Ikke til stede: Kristine Sandberg  
Referent: Asgeir Moberg  
  
 
  
7/2021 Godkjenning av referatet 
Referatet var sendt ut i forkant, innspill tatt med i det godkjente referatet, som er lagt ut på 
hjemmesidene. 
 
7/2021 Godkjenning/justering av møteplanen 
Forslaget til møteplanen var sendt ut på forhånd og ble godkjent uten endringer.  
Denne er slik: 
Det legges opp til LK- møter hver første mandag i måneden. 
  
Alle møtene, på teams foregår fra 20-22 
 
Fast agenda:  

1. Status fra alle ansvarsområder – 90 min 
2. Innkomne saker – 20 min 
3. Evt - 10 min 

  
August 2021 - fysisk møte Bardufoss – Lunsj til lunsj. Dato 20-21 hvis vi får overnatting/mat. (adm 
sjekker) 
6. september -Teams 
4. oktober - Teams 
November - fysisk ettermiddagsmøte på Bardufoss sammen med fagmøte – adm. setter inn dato 
når denne er klar 
6. desember - Teams  
3. januar - Teams 
7. februar - Teams 
7. mars - Teams 
4. april - Teams 
6.-7. mai - Fysisk møte på Bardufosstun – dette bør være et lunsj til lunsj. Evaluering og 
handlingsplan for neste sesong. (Rulleskicup) 
6. juni - Teams 
 
 
 
8/2021 Orientering om ringerunder 
Rune har hatt møter/ringerunder med fler i den forrige komiteen for å få oversikt over oppgaver 
som det er viktig å ta tak i. 
Blant annet er det viktig å få avklart treneravtalene for kommende sesong. Dette inkludert felles 
forståelse for innholdet i kontraktene. 
Adm sender alle trenerkontraktene til Rune. LK vil ha bedre kontroll og eierskap til avtale-arbeidet 
 



 
 
 
9/2021 Fordeling av oppgaver i LK: 
Liten runde rundt bordet så ble man enige om en slik fordeling av oppgaver: 
Rune - Øk og ledelse 
Espen - NK og utdanning og terminlister 
Olaug - marked 
Kristine - Økonomi inkl. reise-adm 
Kenneth - Sport 
Johannes - NK sport 
 
Kommentarer: 
Økonomi-fokus er viktig 
Utdanning er viktig, og spesielt TD-utdanningen er viktig.  LK Troms satser på å få til at hver klubb 
har en person som kan være TD på kretsrenn.  Terminliste arbeidet ligger på Espen, men vil få 
god hjelp fra administrasjonen og LK leder Rune i dette arbeidet. Det samme med 
reiseadministrasjonen, her vil kretskontoret være en viktig ressurs. 
Sport er et omfattende arbeid. Samarbeidet med de andre skikretsene i Nord-Norge er viktige å få 
på pass. 
LK i Troms vil ha fokus i arbeidet med å få på plass rutiner rundt hvem som gjør hva. 
 
10/2021 Eventuelt. 
Frafallet i skiidretten. Kan administrasjonen få tak i rapporten fra undersøkelsen som ble gjort i 
vår, og sende denne til LK-medlemmene 
 
 
Møtet hevet kl. 21.05  
 
 
 
 
 


