
 

 

 

Referat Komitèmøte, LK 
 
Sted  : Bardufosstun 

Tid for møtet : 25.03.13, klokken 18.00 – 20.40 

  

Møtereferent : Birgitte Gustavsen (BG) 

Tilstede : Bjarne Ryvoll (BR), Anne Myhr (AM), Sveinung Karlsen (SK) 

 

Ikke til stede : Heidi Gløtta Kristiansen, Susanne Irene Hansen  

Dessuten møtte : Per Inge Nysted (PIN) og Birgitte Gustavsen (BG) 

 

 

   

 

 

Sak Aktivitet Ansv./frist 

   

1. Referat fra LK-møte 14.02.14: 
 

Sendt ut på forhånd - merknader innarbeidet - OK.   

 

 

 

 

 

2. Informasjon om prosess vedr Svein Robertsens avgang som LK leder: 

 

Kretsleder, Per Inge Nysted informerte om prosessen som har pågått hvor til slutt Svein 

R Robertsen trakk seg som leder av LK.  

Det må avvikles ekstraordinært kretsting for å velge ny leder av langrennskomiteen. 

Dette vil bli avholdt 20. mai i forbindelse med kretsens vårmøte. 

 

 

 

 

 

 

3. Jenteløftet: 

Sveinung Karlsen refererte fra møte med representanter fra SNN. De er med som 

sponsor på flere nivåer i Troms Skikrets; kretsen, Team Veidekke og Jenteløftet.  

Kretsens avtale går ut 31.05.14 og skal reforhandles i vår. Bjarne og Sveinung går i 

møte med banken.  

Det ble diskutert aktuelle løsninger rundt videreføring av Jenteløftet evt om man skal 

starte et nytt jenteprosjekt. Banken er klar på at NTG må være  med for å frigitt midlene 

som nå er «frosset». 

LK innkaller NTG og NNS til et møte i forkant av NNM for å planlegge neste sesong 

(bl.a. samlingsplan og reiseopplegg) og diskutere løsninger rundt Jenteløftet. 

 

 

4. Økonomisk status 

Resultat Langrenn for 2013 (eksklusiv Team Veidekke NN) et overskudd på kr 152 000. 

Resultatet for Team Veidekke viser for 2013 et underskudd på ca. 450 000. Kretsstyret 

har krevd at dette underskuddet skal jobbes inn i løpet av en tre årsperiode 

 

 

 

5. Post inn til LK (fast punkt på hvert LK-møte) – Det må meldes i fra til NSF om at 

Svein Robertsen har gått av som LK leder. Birgitte videresender post til LK.  
 

 

6. Eventuelle nye medlemmer i LK – fordeling av arbeidsoppgaver 

Svein Robertsen og Hildegunn Waltenberg har seg trukket fra sine verv i LK og må 

erstattes. Sveinung Karlsen er hentet inn som medlem i LK fram til 20. mai. 

Fra 20. mai må LK velge to ny medlemmer, leder og medlem.  

Kretsens valgkomite settes i gang for å finne ny LK leder. 

 

 



 

 

 

7. Organisasjonsmessig forhold knyttet til Team Veidekke Nord-Norge 

De organisatoriske forhold rundt Team Veidekke NN og Team NN Rekrutt ble diskutert 

og klarert. Evt. uklarheter blir lagt fram for trener og ledere for Team Nord Norge 

Rekrutt i forkant av kommende sesong. 

Man jobber også i mot å få et bedre samarbeid rundt samlingsopplegget mm mellom 

disse lagene. 

 

Tidligere LK leder, Svein Robertsen, sitter i Styringsgruppen til Team Veidekke NN. 

Han vil sitte i styringsgruppen fram til evaluering av sesongen 2013/14. Deretter vil han 

gå ut og ny representant fra LK Troms trer inn i styringsgruppen. Det er viktig med 

kontinuitet i styringsgruppen, noe som må ligge til grunn når nytt medlem skal tre inn. 

 

 

8. Årshjulet – sesongen 2014/15 
Terminliste 

Det legges på nettsiden for søknad om KM del 1 og del 2 for neste sesong. Frist for 

søknad er 15. mai. Skjelettet for 2014/15 legges ut på nettsiden så snart som mulig.  

Man må se på hvordan man kan få flere TDer i Troms. Denne sesongen har det vært 

flere renn uten TD. Saken behandles på neste LK-møte og orienteres om på vårmøte 

20/5.  

 

Trenere - Bjarne tar kontakt med nåværende seniortrener i forhold til å fortsette som 

trener neste sesong. 

Junior, 13/14, 15/16 – Nåværende trenere forespørres om videre engasjement. 

 

Samlingsplan – Neste sesongs samlingsplan er i ferd med å settes opp. 

 

Vårmøte Troms Skikrets 

Det legges ut info om at vårmøte er 20. mai kl. 1800 på Bardufosstun. Saksliste legges 

ut på et senere tidspunkt. 

 

 

9. Mulig samarbeidsmøte der sentrale aktører innenfor Troms skikretsen diskuterer 

status samarbeid og ønsket «vei» videre.   
Tema: felles samlinger, smøreteam, reiseopplegg etc. (opplegg og regi diskuteres). 
Det startes opp med møte med NTG og NNS under Nord Norsk Mesterskap på 

Bardufoss. Deretter et fellesmøte med alle aktørene til stede. 

 

 

10. Rutiner for reise-, kost- og losjibestillinger, ansvarsfordeling 

Norwegian kommer med ny avtale for reisebestilling fra 1. april. Den nye avtalen er 

betydelig «dårligere» for vårt vedkommende og vil være nærmest umulig å benytte seg 

av. BG tar kontakt med NSF og forhører seg om muligheter for å bruke SAS. Dersom 

man ikke finner en god løsning med SAS må man vurdere å la klubbene overta 

bestilling av flybilletter. 

 

 

 

Neste møte i LK på Bardufosstun, 22. april kl. 1800. 

Saker: 

 Vårmøte 20. mai. 

 Oppbygging av lag for neste sesong og uttak for reiser/renn for seniorer  

 Terminliste 2014/14. TD situasjonen i Troms.  

 Referat fra møte med skigymnasene og de nordnorske kretsene under NNM. 
 


