PROTOKOLL FRA TKN MØTE NR 4 17-18
Sted: Solliveien, Asker
Tid: 06.11.17
Til stede: Simen Enger, Robert Corell, Karoline Conradi Øksnevad (skype), Ann Kristin Midtlien

Neste møte:

Pkt.

Sak:

1

Informasjon

2

BESLUTNINGSAKER

Sak 1

Sak 2

Sak 3

Ansvar

NM rullering del 2
På Tinget i 2016 ble det bestemt en ny rullering på
øvelsene i NM del 2. Det forrige landslaget ønsket å
bytte om på øvelsene, sånn at rulleringen startet på 20 /
30 km i 2017. Intensjonen med dette var at det da skal
være snørekjøring i 2018. Dette var Hovedstyret og
tidligere TKN enige om. Det har kommet inn protester
på dette.
Saken er sendt videre til Hovedstyret og Lovutvalget.
Uttak EM Italia
Få ut informasjon om uttaksløp og kriterier for uttak
snarest.
Høre om Lotte kan lage et utkast tilsvarende det som
Simen
ble lagt ut på Sleddog i forbindelse med VM i
barmark.
Uttaksløp:
Combined: NM del 1, 3. og 4. februar.
Snøre: høre med Svein Ivar om han kan booke
Robert
Natrudstilen fortrinnsvis siste helgen i januar,
eventuelt nest siste.
10 km junior og 15 km senior
Uttak til landslag 2018 / 2019
Vi velger å videreføre satsningen på de unge
landslagsløperne. Robert har konferert med de på
Olympiatoppen. Det er vanlig å videreføre landslag for
flere år. Men at det er åpning for andre løpere under 25
år som viser sterke prestasjoner.
Utøvere som får tildelt OLT stipend er automatisk
kvalifisert til landslaget.
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Frist

Snarest

1

Sak 4

Sak 5

Sak 6

Sak 7

Landslaget
Samling 11. og 12. november.
Bjørn setter opp en plan for fysisk trening.
Robert undersøker om det er noen av utøverne som
kan ta ansvar for å oppdatere FB gruppa.
Mandat TKN / TKS /BMU
Lotte har sendt oss en oppdatert mal for mandat hvor
noen ting allerede ligger inne etter ønske fra
presidentskapet.
Simen hører med Lotte og Siri om det er noe de mener
bør være med.
TKN jobber videre med utkast til mandat.
Økonomi
Foreløpig regnskap pr oktober viser at TKN totalt har
brukt kr 70 367,- av årets budsjett på kr 100 000,-.
Eventuelt
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DRØFTINGSSAKER

4
a)

REFERAT OG INFORMASJONSSAKER
Innkommet post/e-post

Robert

12.11

Simen

13.11

Sted, dato
Asker 06.11.17
Referent:
Ann Kristin Midtlien
Distribusjonsliste:
TKN
NHF’s kontor
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