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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 06.03.2023 kl. 1800 
Sted: Slitu 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Ingvill Myklebust, Håvard Lysaker, Sturla Korsæth, Tom Andre Brenna, 

Børge Gjendahl (kombinert), Kåre Steffensen (anlegg) og Ingunn Fossmellem 
Forfall John Egil Måleng, 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar 

01 Anleggsrapport, og kort status om valgkomiteens arbeid. v/Kåre 
Kåre ga en oppsummering fra møte med Viken IK 06.12.22.  På møte var det deltakere 
fra IR og lag. Hovedsaken på møte var innspill til arbeidet med ny nasjonal 
anleggsplan. 

• Det er et ønske om at det skal bygges flere idrettsanlegg. 
• Spillemidlerordningen gir en sikkerhet for de som skal bygge anlegg. 
• Underfinansiering er et problem. 
• Det er en behovsvurdering av nye anlegg. 
• Det er komplisert å søke om å få etablere nye anlegg. 
• Det er behovet for nye anlegg som er tilrettelagt for en eldre befolkningen. 
• Det er behov for forskuttering fra fylker og kommuner for å kunne starte 

anleggsbygging. 
• Forskjellene på kommuneøkonomien blir større og større. 
• Det har vært et nytt møte med KUD 09.02.23.  

Valgkomiteen 
• Det jobbes med å få på plass nytt styre og komiteer fram mot skikretstinget i 

mai. 
• Valgkomite til skikretstinget i 2025 blir sak på neste styremøte. 

 

02 Tilbakemeldinger aktivitet og rekruttering v/ LK, HK og AK komiteer 
Alpint 
• KM ble arrangert i Kjerringåsen 11-12.02.23.  Den ene dagen var det 39 deltakere. 
Hopp/kombinert 
• Ingen renn i Østfold i vinter. 
• 5 hopper fra ØSK deltar på NC. 
• KM arrangeres under Kollenhoppuka i Midtstulia. 
• Storsamlingen blir i 2023 arrangert i Mo i Rana. 
• Det vurderes om Skisommer skal arrangeres i år. 
Langrenn 
• Alle renn er arrangert etter planen i kretsen.  Det gjenstår et renn i Trøsken 

11.03.23. 
• NM jr. har vært gjennomført i Alta. 
• HL ble arrangert i Meråker. 

 



 

 

03 Utfall behandling av fordeling av post 3 midler v/Tore 
På et kretsledermøte ble saken behandlet.  Her ble det vedtatt kr. 600.000 til 
rekrutteringsavdelingen og kr. 1.200.000 til jevn fordeling til kretsene – kr. 75.000 pr 
krets. 
De kr. 600.000 til rekrutteringsavdelingen skal øremerkes «Skiklubbutviklerprosjektet» 
i tillegg til allerede budsjetterte midler. 
Vedtaket gjelder et år. 

 

04 Regnskap v/Thor 
Regnskap for 2022 ble gjennomgått.  Det viser et underskudd på ca. kr. 72 000. 
 
Vedtak: Foreløpig regnskap for 2022 tas til etterretning. 

 

04 Bruk av sosiale medier v/Tore 
Hvordan skal ØSK bruke sosiale medier?  Hvilke plattformer skal brukes? Det bør 
diskuteres en mediestrategi i NSF (ikke bare i ØSK) 
Vedtak: Saker som komiteene ønsker lagt ut på Facebook kan legges ut av den 
enkelte komite eller sendes til Tore.  Det vurderes om vi i tillegg til hjemmeside og 
Facebook skal opprette kontoer på andre sosiale medier. 

 

05 Skikretsting og vårmøte i komiteer - 24/5 v/Alle 
 
Vedtak:  

• Sted: Askim 
• Dirigent:  Tore kontakter Sigmund Vister 
• Saker som kretsstyret ønsker å fremme for tinget:   

o Forslag om å indeksregulere kretskontingenten hvert år. 
• Andre saker behandles på styremøte 03.05.23. 
• Årsberetning fra grenene: Sendes kretskontoret innen 15.04.23. 
• Bestemannspremier:  Oversikt over de som skal ha statuetter og stipend 

sendes kretskontoret innen 15.04.23.  Vedtak om hvem som skal tildeles 
Magnorpokalene og Innsatspremiene gjøres på styremøte 03.05.23 

Program for tinget: 
• Kl. 1730 Varm mat  
• Kl. 1800 Skikretsting 
• Kl. 1930 Foredrag med Roger Finjord (foredragsholder, fotballtrener og 

skileder) 
• Kl. 2000 Grenvise fagmøter. 
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06 Eventuelt 
Ingen saker 

 

 
 
Neste møte: Styremøte 03.05.23 
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