
Vårmøte TVSK 2016

Saksliste fellesdel

1. 1800 - Åpning

2. 1805 - Opprop

3. 1810 - TVSK informerer 

1. Sesongrapporter – styret TVSK, langrenn og hopp/kombinert

2. Samlinger – miljøsamling x2, Kick-offsamling TVSK Sommarland skifestival, HLR samling 

OCC

3. Idrettsregistrering – samordna rapportering – tall for 2015

4. Fokusområder styret 

4. 1840 - Økonomi – årsregnskap ikke ferdigstilt

5. 1850 - Valg av 6 representanter til NSF’s ting på Tr.heim 28 – 29 mai (2 stk. fra skikretsen 

– 4 stk. fra klubbene)

6. Eventuelt

7. 1900 – fagmøter gren; alpint, langrenn, hopp/kombinert



Miljøsamling 4-5. juni 2016

- Skien Fritidspark

Foreløpig plan:

•Lørdag i Hasselbakken sammen med åpningen av hoppanlegget – treningsøkt i 

hasselbakken og omegn før lunsj - eget renn for deltakere på samlingen i den minste 

bakken etter lunsj. Hoppere fra Team Telemark hopp vil kjøre første økten. Sportssjef 

hopp, Clas Brede Bråthen, Daniel André Tande, Magnus Brevig kommer og kanskje 

noen flere….

•Foredrag med Clas Brede Bråthen/Magnus Brevig og middag i fritidsparken på 

ettermiddagen

•Sosialt på kvelden med badeland, curling og minigolf

•Søndag 1 økt før lunsj og 1 økt etter lunsj – mulig med Vibeke Skofterud og Elle 

Gjømle – foredrag med disse imellom. Rotasjon med muligens friidrett.

•Overnatting Skien fritidspark

NB! Alle deltakere på miljøsamlingen vil automatisk få være med på Kick-off 

samlingen i Bø i forbindelse med Sommarland skifestival uten kostnad.

Instruktører: Daniel André Tande, Landslagstrener Magnus Brevig, Clas Brede Bråthen 

(Vibeke Skofterud?), Ella Gjømle, hoppere TTH +++



Miljøsamling 17-18. september 2016

- Bø i Telemark

Foreløpig plan:

•Lørdag stupeøkt basseng rullering med uteøkt i kombinert.

•Foredrag imellom øktene med Kombinertgutta

•Sosialt på kvelden….kino, bading etc?

•Søndag 1 økt før lunsj og 1 økt etter lunsj klatreøkt+++ rullering Ironman?

•Overnatting Bø hotell

Instruktører: Magnus Krog, landsagsutøvere kombinert med 

landslagstrenere, Siri Hafnor (stuping)



Kick-off samling sommersesong –

Sommarland skifestival fredag-lørdag

• Samarbeid TVSK og Sommarland skifestival

• 4,5 timer direkte sendt på TV2

• Showrenn sprint lørdag kveld

• Kanalrennet søndag

• Sprintlandslaget på samling i Bø hele uken.

• Tilbudspriser på sommarland og overnatting for kretsen sine medlemmer

• Samarbeid med Teletoppen med temaforedrag på lørdagen

• ”Best av de beste” økt med instruktører fra Sommarland skiskole på 

lørdag formiddag.

• Inngang på alle aktiviteter på fredagen(gårdsaktiviteter)

• Bading i sommarland for de som ønsker det på fredag.

NB! Kun foreløpig program, ikke alt er spikret enda.



Samling Team Veidekke Oslofjord 16-18 

september – Oslofjord convention center

• For utøvere i alderen 14-15 år

• Samling med TVO utøvere og trenere

• Samarbeid mellom Oslo, Akershus, Østfold og Telemark/Vestfold skikrets

• Treningsøkter bestående av basisøkter og rulleskiøkter fredag og lørdag

• Avslutningsrenn søndag – åpent rulleskirenn for alle

• Alt på et sted – skape en sosial ramme for alle deltakere, trenere og 

foreldre.



Idrettsregistreringen – tall fra 2015

Samordna rapportering - Nytt system fra NIF

•Idrettsregistreringen - Rapportering innen 30. april.

Krav om godkjent elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016.

•Dette skal rapporteres innen 30. april hvert år: 

Medlemstall - antall betalende medlemmer pr 31.12 i hovedlaget foregående år

Aktive medlemmer - pr 31.12 foregående år (NB! se forklaring på aktive 

medl. under)

Idrettslagets tillitsvalgte og ansatte i ledende stillinger

Protokoll fra årsmøtet - skal lastes opp i signert versjon

Årsregnskap - fra foregående år skal lastes opp i signert versjon

Valgt revisors beretning - lastes opp i signert versjon/revisjonsberetning fra 

engasjert revisor - lastes opp i signert versjon. 

Kontrollkomiteens beretning - lastes opp i signert versjon.

Momskompensasjon - Rapportering og søknad om mva-kompensasjon på varer 

og tjenester. Siste frist for mva-rapportering er i 15. august i 2016.

•Hvor gjøres registreringen?

Idrettslag som har Klubbadmin gjør registreringen der. De som ikke har Klubbadmin 

registrerer opplysningene i Sportsadmin, som tidligere.



Idrettsregistreringen – tall for 2015

- hva skal registreres VIKTIG

VIKTIG: Hvem skal registreres som AKTIVE medlemmer i idrettslaget?

•Av medlemmene i idrettslaget skal følgende registreres som aktive: 

• Alle utøvere, både de som er aktive innen konkurranser og alle de som deltar på 

aktiviteter innen trening, trimaktiviteter, turrenn, onsdagsrenn/ telenorkarusell 

etc som er i regi av klubben eller annen skiaktivitet i regi av idretten. 

• Alle som har et verv eller oppgave i idrettslaget: styrerverv, komiteer og alle 

andre valgte eller oppnevnte oppgaver - trenere, oppmenn og andre faste 

oppgaver som utføres over en tidsperiode - andre faste oppgaver innen f.eks 

arrangement: tidtakere, stadion, løyper, kafe, sekretariat, osv.

• Oppgaven skal gjøres over en tidsperiode (F.eks. en foreldre som har en 

oppgave knyttet til arrangement, er i staben og gjør en tildelt jobb flere ganger 

skal telles med som aktiv). Generell dugnad og kjøring til og fra 

trening/konkurranser som foreldre gjør, telles ikke som aktivitet.



Antidoping – implementering av 

handlingsplan til TVSK

Kretsen har fra og med sesongen 2016/2017 satt følgende krav til 

gjennomføring av ren utøver – vise diplom:

•Alle team løpere i kretsen

•Alle stipendmottakere 

•Alle som representerer kretsen i nasjonale mesterskap

Klubber som har gjennomført rent idrettslag har et fortrinn i forhold til å 

få arrangere:

•Nordea TV cup renn

•KM renn

•Andre store arrangementer i kretsen



Økonomi

• Positivt regnskap for

2015 TVSK

• Adm/styret – minus på ca 60.000 kr – årsak: sanering av 

Telemarksbakken (32.000 kr), regnskap og miljøsamlinger

• Totalt et overskudd på i overkant av 300.000 kr.

• Teamene størst grunn til overskudd – overføres til 

2016/bundet EK

• Økt omsetning med over 1.500.000 kr. i 2015



Valg av ting representanter

Innstilling Styret TVSK

Styret i TVSK har følgende innstilling til kandidater 

som har takket ja dersom de skulle bli valgt:

2 kandidater fra styret TVSK:

• Johnny Mortensen – styreleder

• Hege Bakken– Styremedlem

4 kandidater fra klubber i TVSK:

• Magnhild Ek Brynhildsen – Morgedal IL (telemark)

• Anne Britt Paulsen – Skotfoss T og IF (hopp)

• Kim Richard Bjørndalen – Heddal IL (hopp)

• Erik Christoffersen – Runar IL (langrenn)



Eventuelt!



Takk for oss!


