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Referat fra utvidet styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 05.09.2022 kl. 1800 
Sted: Slitu 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Ingvill Myklebust, Håvard Lysaker, Sturla Korsæth, Tom Andre Brenna, John 

Egil Måleng og Ingunn Fossmellum (nyansatt skiklubbutvikler) 
Ikke innkalt:      Børge Gjendahl (kombinert). 
Forfall:  

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Satsningsområder i forhold til handlingsplanen.  
Nyansatt skiklubbutvikler deltok på møtet, og styret drøftet veien videre med 
strategi og struktur. 
Tiltak som kom opp på møte: 

• Besøk hos klubbene (gjerne de klubbene som har god aktivitet). Se på 
klubbsamarbeid. 

• Deltakelse på høstmøte. 
• Sommeraktiviteter i 2023 på tvers av gren. 
• Se på hvordan klubbene kan samarbeid med skole og SFO. 
• Anlegg som gir allsidig skiaktivitet 

Vedtak: Komiteene lager liste over de klubbene som det er viktigst å ta kontakt 
med først. Sendes til Ingunn så fort som mulig. 

  

02 Oppsummering av tinget 2022, og videre strategi arbeid. 
Skitinget 2022 ble avholdt i Molde.   Valg av skipresident var litt kaotisk.   Østfold 
Skikrets fremmet benkeforslag på Katharina Rise.   Det var tre vel kvalifiserte 
kvinnelige president kandidater.  Tove Moe Dyrhaug (valgkomiteens kandidat) ble 
valgt. 

  

03 Kort tilbakemelding fra LK, HK og AK komiteer før sesongstart 
Alpint 
• SIL alpint starter opp neste uke med medlemsmøte. 

Hopp og Kombinert 
• Skisommer, en sommerskiskole er gjennomført.  En suksess som har blitt lagt 

merke til i hele skinorge. 
• Treningene startet uka etter skolestart.  Det er tilbud om trening tre dager i 

uka i Oslo, Tomter og Askim. 
• Josefine Løken tok COC poeng på Lillehammer.   

  



 

 

 Langrenn 
• Det er fire terminfestede rulleskirenn i høst. 
• Samling i Torsby 16-18.09.22 
• Kveldssamling i SNØ 26.10.22. 
• Samling på Sjusjøen 04-06.11.22 
• Terminliste - det må settes opp reservearena på rennene til vinteren. 
• Det må settes opp en rutinert (mentor) og en ny TD på rennene til vinteren. 
• Det er tre seniorer som satser i kretsen. 
• Det jobbes med en samling med Team Elon Oslofjord i Østfold. 
• Team Østfold har samlingsplanen klar.   Totalt ca. 10 utøvere (flest jenter) 

  

04 Regnskap 
Gjennomgangen av regnskapet pr. 31.08.22 tas til etterretning. 

  

05 Møteplan høst 2022 
 
Vedtak:  Møteplan høsten 2022. 

• Styremøte 17.10.22 Slitu 
• Høstmøte 31.10.22 Slitu  
• Styremøte 28.11.22 Slitu 

  

06 Eventuelt 
a) Innstilling og utdeling av Magnorpokalene 

Vedtak: Denne premien har ikke prestasjonskrav.   Det betyr at det bør og 
skal finnes en vinner i hvert kjønn hvert år. 
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