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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 01.12.2021 kl. 1800 
Sted: Brennemoen hotell/ Foreningshuset Slitu 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Håvard Lysaker, John Egil Måleng, Tom Andre Brenna, Ingvill Myklebust, 

Børge Gjendahl (kombinert) og Kåre Steffensen (anlegg). 
Forfall: Sturla Korsæth. 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Kort tilbakemelding fra komiteene om status aktivitet 
Tore 

• Deltok på ledermøte i Viken IK  
Tema på møte var: 

o En evt. oppsplitting av Viken Idrettskrets.  
o En behovsanalyse for anlegg i Viken.   

Anlegg 
• Kåre deltok på NSFs anlegg- og arrangementsseminar.  

o hoved fokus var basisanlegg (flere grener i samme anlegg) 
• Flere anlegg i Østfold jobber med planer om basisanlegg. 
• Har deltatt på møte hos Spydeberg IL. Klubben har store planer for 

anlegget Spydeberg Skiarena. 
• De som planlegger store kostbare anlegg må deles opp i flere mindre 

prosjekt for å få mest mulig i spillemidler. 

Kombinert 
• Askim IF arrangerte aktivitetsmesse for barn og ungdom, 27.11.21 i Askim 

hallen. Hopp, kombinert og alpint var til stede fra ØSK.  Meget vellykket. 

Hopp 
• Terminlisten er ferdig.  Det er planlagt 2 renn på Tomter og et renn i 

Furukollen. 
• Dugnad i Furukollen er gjennomført. 

  

02 Handlingsplan for ØSK 2021-24.  
Det er utarbeidet forslag til handlingsplan for ØSK ut ifra de innspill vi fikk fra 
klubbene på høstmøte. Styret hadde på forhånd valgt ut et mål fra hvert 
innsatsområde. 
Innsatsområdene er: 

• Aktivitetsutvikling 
• Anleggsutvikling 
• Arrangementsutvikling 

Det er laget tre tiltak pr. mål.    
 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte der tiltakene gjennomgås og ansvar 
for innsatsområdene fordeles på de fritt valgte styremedlemmene. 

  



 

 

03 Budsjett/Regnskap 
Regnskap  
Regnskap pr. 30.11.21 ble gjennomgått.  Regnskapet viser et overskudd på ca. kr. 
150 000.- pr. nå.  Det vil komme noen større utgifter i desember, men det ligger 
an til et overskudd for 2021. 
Vedtak: Regnskapet pr. 30.11.21 tas til etterretning. 
 
Budsjett 
Det ble gitt en orientering om arbeidet med budsjett 2022.   Alpint har levert sitt 
budsjett. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte når vi har alle budsjettene på plass. 

  

04 Omdømmesak NSF 
Det er nedsatt et evalueringsutvalg som skal levere en rapport medio januar 
2022.  Utvalget består av to medlemmer fra kretsene og tre fritt valgte utenfor 
skifamilien. 

  

05 Eventuelt 
a) Møteplan våren 2022 

Styremøte mandag 24.01.22 kl. 1800 Kjerringåsen 
Styremøte onsdag 02.03.22 kl. 1800 Slitu 
Styremøte mandag 28.03.22 kl. 1800 Slitu 

 
b) Valg av ny revisor 

Cathrine Winther Johansen ble valgt til revisor for ØSK på skikretstinget 
2021.  Hun er ikke medlem av noen klubb som er medlem av ØSK og kan 
derfor ikke velges til noe verv i ØSK.   Tore har spurt Annvor Greibesland 
om hun kan ta på seg dette vervet noe hun har sagt ja til.  Grethe Lippert 
er den andre revisoren. 

Vedtak: Annvor Greibesland – Askim IF velges som my revisor for 
Østfold Skikrets. 

  

 
 
Neste møte: styremøte 24.01.22 i Kjerringåsen 
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