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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 17.10.2022 kl. 1800 
Sted: Teams 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Ingvill Myklebust, Håvard Lysaker, Sturla Korsæth, Tom Andre Brenna, John 

Egil Måleng og Børge Gjendahl (kombinert) 
 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 KORT TILBAKEMELDING FRA LK, HK OG AK FØR SESONGEN 
Alpint 
• 2 samlinger i SNØ hallen så langt. Det er planlagt 3-4 samlinger til i SNØ hallen 

utøver høsten. 
• Ca. 15 stk fra SIL har meldt seg på Bendit. 
• 2 aktuelle utøvere til AL og HL. 
• Jobber med finansiering av masterplan til anlegget i Kjerringåsen. 
• Prøver å få med V/S på høstmøte alpint. 

Hopp/kombinert 
• Aktivitetsmesse i Askim hallen er gjennomført. 
• Storsamling kombinert i Trysil med deltakere fra Østfold. 
• Det er et par nye jenter fra Ørje. 
• Terminlisten er mer eller mindre klar. Det er gjennomført terminlistemøte 

sammen med Oslo og Akershus. 
• Det er tilbud om en trening i Tomter og en Midtstulia i uken. Det vil også bli 

en ukentlig trening i Askim. 
Det er gjort avtale med Kollenhopp slik at de stiller med en trener i Tomter. 
De som reiser til Midtstulia får hjelp av trenerne i Kollenhopp. 

Langrenn 
• 3 rulleskirenn er arrangert i høst. 
• Nytt renn i Tistedalen 23.10.22. 
• TEOF arrangerer samling for 12 til 16 år i Tistedalen 22.10.22.  Her er det også 

smørekurs for foreldre. 
• Samling i SNØ onsdag 26.10.22. 
• Samling på Sjusjøen helgen 04-06.11.22. 

  

02 REGNSKAP PR. 13.10.2022 
Gjennomgangen av regnskapet pr. 13.10.22 tas til etterretning. 

  

03 BUDSJETT 2023 
Budsjett mal for 2023 ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Til neste styremøte skal grenene utarbeide budsjettforslag for 2023. En 
økning av kretskontingenten tas opp på neste møte. 

 
 
 
Komite 
ledere 

 
 
 
1/11 



 

 

04 REKRUTTERINGSPROSJEKT I ØSTFOLD 
NSF sentralt har lansert to rekrutteringskonsept til vinteren. 
• Skisprell   
• Barnas ski VM – dette er lagt litt på is. 

Vedtak:  Skisprell vil bli diskutert i forbindelse med saken rekruttering på 
høstmøte. 

 
 
 
 
 
Ingunn 

 
 
 
 
 
26/10 

05 HØSTMØTE ØSK 31.10 PÅ SLITU 
De fra styret som har anledning møter kl. 1730 slik at vi får organisert 
møterommet. 
 
Vedtak: Programmet blir slik 
Kl. 1800 - 1930 Bredde og rekruttering                        
Ingunn Fossmellum (ny ansatt skiklubbutvikler Akershus/Østfold vil lede dette 
punktet) 
Kl. 1930 - 1945 Pause med bevertning  
Kl. 1945 - 2130 Grenmøter langrenn og hopp 
For de som ønsker å diskutere videre rundt teamet rekruttering vil det være 
mulig også etter pausen. 

 
Styret 

 

06 NSF’S HØSTMØTE OG GRENFAGMØTER 
NSFs kretsledermøte og fagmøter ble arrangert på Helsfyr 14-16.10.22 
Kretsledermøte 
• Informasjon (deltakelse fra Russland i WC, Ski VM Trondheim 2025, 

rekruttering) 
• Finansiering av skiklubbutvikler. 
• Post 3 midler - ny fordeling. 

Langrenn 
• Felles smøreopplegg HL 

  

07 CRAFT AVTALE 
Tillitsvalgte og ansatte har fått egen kode for innkjøp av Craft klær og utstyr. 
Når team eller grupper skal kjøpe så bestill dette via kretsen. 
Vedtak:  Kode for bestilling sendes ut til tillitsvalgte i ØSK.  Denne er personlig 
og må ikke videresendes til andre.   Misbruk vil føre til at vi mister denne 
muligheten. 

 
 
 
Thor 

 

08 Eventuelt 
a) Valgkomite skikretstinget 2023. 

Det er viktig at valgkomiteen kommer i gang med arbeidet.  På tinget i 2023 
er alle på valg og alle velges for 2 år. 

Vedtak:  Tore tar nødvendige kontakter med valgkomiteen. 
b) Kjerrringåsen ønsker bekreftelse  

I forbindelse med en spillemiddelsøknad trenger Kjeringåsen en bekreftelse 
fra ØSK på at anlegget er et kretsanlegg for Østfold. 

Vedtak:   John Egil lager et utkast til bekreftelse som sendes fra kretsen til 
Kjerringåsen. 

 
 
 
 
Tore 
 
 
 
 
John Egil 

 

 
 
Neste møte: Høstmøte 31.10.22 Slitu 
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