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Referat fra utvidet styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 01.06.2022 kl. 2000 
Sted: Teams 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Ingvill Myklebust, Sturla Korsæth, Tom Andre Brenna og John Egil Måleng.  
Forfall: Håvard Lysaker og Børge Gjendahl (kombinert) 
 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Skitinget i Molde  
Det ble gjort en gjennomgang av de sakene som skal opp på skitinget i Molde.
Vedtak:  
8               FORSLAG FRA SKISTYRET 
8.1            Organisasjonsutvalgets rapport og anbefalinger 
ØSK støtter skistyret forslag 
8.2            NSFs egenkapital 
Ingen kommentar 
10             BUDSJETT 
ØSK støtter skistyret forslag om godtgjørelse til medlemmer av skistyret. 
12             INNKOMNE FORSLAG 
12.1          Fra Oppland Skikrets vedr. bredde- og rekruttering 
12.2          Fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, styrking av bredde- 
og rekrutteringsarbeidet. 
Sak 12.1 og sak 12.2 vil bli slått sammen til et forslag.  Forslaget om å opprette 
enn brede- og rekrutteringsavdeling støttes ikke. 
12.3          Forslag fra Hordaland skikrets og Sogn og Fjordane skikrins, 
funksjonstidsavgrensning for tillitsvalgte. 
ØSK støtter skistyret innstilling.  Alternativt støttes forslaget Akershus vil 
fremme.  ASK kommer til å foreslå endring av kule pkt. 2 til 
"Ingen kan ha mer enn 12 års total funksjonstid i styret/komiteer" i kule pkt. 3 
fjernes de to siste setningene. 
12.4          Forslag fra Oslo skikrets, åremålsstilling for administrativ og sportslig 
leder 
ØSK støtter forslaget fra Oslo, men at det ikke settes noe tak på hvor mange 
perioder man kan forlenge åremålet. 
12.5          Forslag fra Oslo skikrets, honorar til president 
ØSK støtter skistyret innstilling.   
12.6          Forslag fra Oslo skikrets, frist for å sende inn saker til tinget 
Oslo kommer til å trekke dette forslaget i og med at dette er tatt inn i forslaget til 
lovendring (sak 13). 
12.7          Forslag fra Oslo skikrets, fordeling av post 3 midler 
ØSK støtter forslaget til Oslo. 
13             FORSLAG TIL LOVENDRINGER 
Ingen kommentar til forslaget. 
 

  



 

 

 14             VALG 
ØSK vil støtte valgkomiteens forslag til ny HK leder hvis det kommer 
benkeforslag på annen kandidat.  
Katharina Rise, som ØSK har fremmet som kandidat til skipresidentvervet 
tidligere, ønsker å bli fremmet som benkeforslag på skitinget.   Tore vil lodde 
stemningen før han lansere henne ovenfor resten av skinorge.  Styret støtter at 
Katharina Rise fremmes som benkeforslag på tinget. 
Akershus vil fremme forslag på Espen Utaker som ny leder av valgkomiteen.  
ØSK støtter forslaget fra Akershus. 

  

02 Skiklubbutvikler  
Ingunn Fossmellem fra Tobøl er ansatt, begynner 01.09.22.  

  

03 Første styremøte høsten 2022 
Vedtak:  Første styremøte etter ferien blir mandag 05.09.22 kl. 1800 på Slitu. 

  

04 Søknad fra Hopp- og kombinertkomiteen om aktivitetsmidler til 
rekrutteringsarrangement sommeren 2022 
Til gjennomføringen av dette arrangementet og for å gjøre dette til ett 
arrangement som frister deltagerne til videre aktivitet i skisporten søkes det om 
støtte på kr 10000,-. 
Vedtak:  Hopp- og kombinertkomiteens rekrutteringsarrangement sommeren 
2022 støttes med kr. 10 000.-. 

  

 
 
Neste møte: mandag 05.09.22 på Slitu 
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