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Styremøte LK- Østfold 12.11.2018 hos Renate 
Tilstede; Rebecka, Renate, Petter S, Per, Magne og Erland 

Forfall: Bendik og Knut  

 

1. Saker fra Hovedstyret 

Høstmøtet i NSF referert i hovedstyret.  

Handlingsplanen bør redigeres i komiteene. 

Sender ved referat fra hovedstyret til deres orientering. 

 

2. Økonomi 

Vi har til dels stram økonomi. Det vi spesielt bør ha fokus på er følgende: 

o Budorsamling: krav: I balanse 

o NC/NM juniorer: krav: I balanse 

o Hovedlandsrenn: krav: I balanse 

o Andre samlinger: krav. I balanse 

 

Forutsetning: Der klubber ønsker felles tjenester, som smøring med annet, så må klubbene 

dele utgiftene etter antall løpere påmeldt.  

 

• LK mener også at avsetning Budor ikke er gjort i henhold til god regnskapsskikk. 

• LK stiller også spørsmål ved om TVO skal gå over LKS regnskap, heller riktig at det 

går under hoved kasse.  

• Vi gikk en runde rundt bordet på levert reiseregning i LK. Det fremkommer at det er 

levert minimalt av det nevnte. Flere av oss har ikke levert reiseregninger i det hele. 

Videre har vi hatt møter hjemme hos hverandre for å spare penger. Vi konstaterer at 

vi snakker om stram og til dels litt lammende økonomi, som tilrettelegger og 

initiativtaker for å utvikle vår idrett videre i vårt område..  

 

Erland tar opp budsjettforutsetninger med Thor i løpet av inneværende uke. 

 

3. Terminliste ØSK langrenn - status 

Terminlista ble diskutert videre og vi landet denne i møte. Vi hadde diskusjoner om hvem som 

skulle arrangere renn 3 februar. Komiteen landet enstemmig på Trøsken, fordi vi ønsker 

langrenncross velkommen. Petter S meddeler dette til Askim. 

 

Kriterier for tildeling KM er utarbeidet i f m høstmøtet og legges ved HP kommende år 

 

Tidligere «Oslo Sportslagercup» for 15-16 åringer arrangeres ikke i Østfold denne vinteren, 

grunnet anleggsarbeid i Ørje. Dette er meddelt Oslo/Akershus. 

 

Aktiviteten Terminliste inkluderer TD, TD vester med mer. Per følger opp. 

 

Vi mener det i 2019 er riktig å satse mer på rulleski i kretsen. Dette blir en oppfølgingssak for 

langrennskomiteen – og legges inn i handlingsplanen. 

 

 

4. Team Veidekke Oslofjord (TVOF) (orienteringssak) 

Erland tok en kort status og følger opp videre.    
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5. Swenorcup m / tilhørende avslutningsarrangement.  

Petter S hovedansvarlig for cup. Rebecka (hadde ansvar i fjor) og Petter holder dialogen.  

Avslutningsarrangement: Rebecka hovedansvarlig med Magne som nestleder.  

 

Avslutning/Finale ønskes å være et rulleskirenn med påfølgende arrangement i etterkant. 

Gjerne aktiviteter felles i forkant av samling inne (lek/konkurranser eller annet – se BB) 

Forslag er 4 mai 2019 og sted Moss ( i ettertid bekreftet) 

 

De gule vestene må oppspores. 

 

6. Norgescup/NM junior 

Under kontroll 

Hovedansvarlig: Renate 

 

7. Hovedlandsrenn 

NSF sin styring av overnatting her er kritikkverdig. En del kretser har gått direkte og skapt 

betydelige utfordringer. 

Under kontroll. Mangler overnattingssted for smørere. 

Hovedansvarlig: Rebecka 

 

8. Stafetter - uttakskriterier 

Uttakskriterier sendt ut etter høstmøtet. Ingen kommentarer innkommet. Forslag besluttes, tas 

med unntak av at tidligere cup for 15-16 år ikke er et kriteria. 

 

9. Seniorer NC/NM osv. 

Hovedansvarlig: Erland. 

Hovedoppgave: Holde kontakt. 

 

10. Miljøsamlinger 

I tillegg til jentesamling legger vi i 2019 opp til samling for 13-16 år. Dette etter anmodning fra 

Høstmøtet. 

 

11. Budor samling: 7-9 desember 

Hovedansvarlig: Petter S.  

Hovedtrener: Magnus Evenby + ungdomstrenere 

Påmeldingsside ordnes via Thor inneværende uke. 

 

12. Høstmøtet ØSK  

Konklusjon: bra fremmøte og bra engasjement. Informasjon i forkant virker! 

 

13. NSF møter fremover 

o Høstmøtet NSF: Leverte ØSK sin presentasjon til møtedeltakere. Floursaken følges 

opp mot NSF. Vi forventer at det tas prøver av alle på HL og av disse sendes 

representativt utvalg til kontroll. Erland utarbeider forslag til høring. Videre ønsker vi å 

ta opp kostnadsreduserende tiltak sentralt. Dette i f t utstyrshysteri og hva idretten vår 

bør stå for – for å inkludere fremfor å ekskludere. Erland utarbeider forslag til høring.  

o Vårmøtet (Osloområdet) er 14-16 juni 2019 – sett av datoene. LK anmoder 

hovedstyret om å diskutere aktuelle saker i forkant med kretsens egne valgte. Dette 

gjør at delegater er bedre forberedt, mer trygge og mer motiverte. Dette er også i tråd 

med ambisjonen om mer åpenhet i NSF – til beste for vår idrett. 

 

14. Handlingsplanen 

Hovedpunkter gjennomgått, bør redigeres i ordlyd – skal være dynamisk og leve.  
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Inn kommer blant annet: 

• TD/Arrangør kurs tidlig høst 2019 

• Rulleskisatsing 2019 (neste møte allerede) 

• Samling for 13-16 år 

• Økonomi (inntektsmuligheter og kostnadskontroll) 

• Klubbutvikling spisset sammen med NSF 

 

Erland redigerer og sender ut for høring. 

 

15. Arrangørliste og tips 

Erland sender ut for høring 

 

16. Ledervester 

Vi har ikke kontroll på vester og bør bestille nye. Vi må skjerpe inn bruk og oversikt. 

 

17. Neste møte 

26 februar klokken 19.00 Skihytta i Moss 

 

Er det forhold ved referatet, som er feil, mangler osv. er det viktig at det gis tilbakemelding. 

 

 

 

15.november 2018. 

 

 

 

Erland Ensrud 

 


