
 

 

 

Referat Komitèmøte, LK 
 
Sted  : Nordkjosbotn 
Tid for møtet : 10.06.14, kl. 18.00 – 20.00 
  
Møtereferent : Birgitte Gustavsen (BG) 
Tilstede : Hogne Eidissen (HE), Heidi Gløtta Kristiansen (HGK), Leif Roar Mikkelsen (LRM), 

Håkon Melseth (HM)  
 
Ikke til stede : Anne Myhr (AM), Sveinung Karlsen (SK), Susanne Irene Hansen (SIH)  
Dessuten møtte : Per Inge Nysted (PIN) og Birgitte Gustavsen (BG) 
   

 

 

Sak Aktivitet Ansv./frist 

1. Hognes halvtime 
- Presentasjonsrunde  
- Per Inge informerte om situasjonen i skikretsen siste sesong. Det har vært en 

del uoverensstemmelser. Noe av årsaken ligger rundt forholdet mellom NTG 
Tromsø og Skilinja i Nordreisa og etableringen av prosjektet «Jenteløftet». Det 
ble også diskutert noe rundt valgkomiteens arbeid i forhold til valg av ny LK-
leder, i forkant av det e.o. tinget. Det er enighet om at LK skal arbeide for å 
samle kreftene i kretsen og bruke dette til noe positivt.  

- LK innkaller NTG Tromsø og NN Skilinje til et møte om videre samarbeid. Man 
prøver å få dette til siste uke i juni. 
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2. Arbeidsfordeling LK 
- Generell ledelse, sponsor- og markedsarbeid – Hogne Eidissen 
- Terminlisteansvarlig – Leif-Roar Mikkelsen 
- Sportslig ansvarlig – Håkon Melseth 
- Utdanning, Ansvarlig aldersbestemt  - Anne I Myhr  
- Rekruttering og funksjonshemmede – Heidi Gløtta Kristiansen 

 

 

3. Team Nord Norge rekrutt 
- Kristian Skogstad er gjeninnsatt som trener som seniortrener for Team NN 

Rekrutt. 
- Hogne følger opp uttak av laget med styringsgruppen. 
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4. Juniorsatsning – trener og samlinger 
- Aktuelle juniortrenerkandidater ble diskutert og vil bli forespurt. 
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5. Samlingsplan 2014  
- Samlingsplanen for 2014 ligger på kretsens nettside. Opplegget for juniorene 

fastsettes etter at trenerfunksjonen er besatt. 
   

 

6. Terminliste 2014-2015 
- KM del 1 – Tildeles Bardu IL og går 2.-2. januar 2015 
- KM del 2 – Det vurderes å splitte KM del 2 på to renn – sprint og skiathlon  
- TD – Det arbeides med å øke antall TDer i kretsen og med å gjøre det mer 

attraktivt å inneha TD funksjon.   
 

 

7. Eventuelt 
Ingen saker 

 



 

 

 

 


