
 
 

1 

Styremøte LK- Østfold 09.01. 2019  hos Erland 
Møte nr.01/2019 

Tilstede; Rebecka, Renate, Per, Magne og Erland 
Forfall: Bendik, Knut og Petter S  

1. Saker fra NSF 

Ingen oppkomne saker fra NSF (vi glemte ungdomsstafetten, ettersender om dette) 

 

2. Budorsamlingen  

Samlingen ble avlyst og bak grunn for dette ble gjennomgått. Avlyst grunnet snømangel når 

beslutning måtte taes. 

Konklusjon: Vi trenger et sted, som er mer snøsikkert. Trysil er foreslått. Alternativer er 

Skeikampen og Sjusjøen. Alternativ 1 for tidspunkt er: 30.11 – 01.12. 2019. Petter S holder 

av. 

 

3. Økonomi 

Vi har stram økonomi.  

o NC/NM juniorer: krav: I balanse 

o Hovedlandsrenn: krav: I balanse, Rebecka søker hovedstyret om bidrag 

o Vi arbeider frem forslag til sponsing. Erland legger opp et forslag 

 

4. Terminliste ØSK langrenn – status 

Slitu måtte avlyse grunnet snømangel. Visstnok skal de arranger et minneløp for VS, men 

dette vil ikke være terminlistefestet. 

 

Terminlista videre er i hovedsak klar. Nå mangler kun sprintstafetten i Tistedalen. Per/Erland 

følger opp. 

 

Rulleskirenn 04.05. 2019 skal legges inn av Moss. 

 

TD’er for alle renn er klart i følge Per. 

 

Reservearena for KM: Det er klubbenes ansvar. Per/ Erland påminner klubbene om dette. 

 

5. Swenorcup m / tilhørende avslutningsarrangement.  

Ønsker at avslutningen foregår på MOSS sin klubbhytte. Rebecka følger opp. 

 

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

 

Foredragsholder avslutning: Foreløpig forslag: S. Bergan 

 

Vi tar et møte med Moss og avklarer ansvarsfordelingen. Moss er ansvarlig for konkurransen 

(rulleski) og vi tar oss av avslutningen. Ansvar: Erland, Petter S, Magne og Rebecka. 

 

Forslag speaker: Asgeir Moberg. Erland forespør. 

 

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

dialogen med henne og at informasjon legges ut på hjemmeside og facebook via Thor. 

Bør skje snarlig. 
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De gule vestene må nå endelig oppspores og bringes til første renn (hvem fikk ansvaret). 

 

6. Norgescup/NM junior 

Under kontroll, aktivitetene styres via Teamet. Andre utøvere får tilbud via teamet, så som 

smørehjelp osv. Informasjon legges ut om dette etter Konnerud (inkl. hjemmesiden) 

Hovedansvarlig: Renate 

 

7. Hovedlandsrenn 

Under kontroll.  

Hovedansvarlig: Rebecka 

 

8. Stafetter - uttakskriterier 

Uttakskriterier sendt ut etter høstmøtet. Ingen kommentarer innkommet og skal derav følges. 

 

9. KM medaljer og diplomer + utdeling 

Magne tar med medaljer og diplomer til første KM arrangement. 

Erland forespør Tor om han kan dele ut. Det er en tradisjon for at kretsens leder gjør dette.  

 

10. Seniorer NC/NM osv. 

Hovedansvarlig: Erland. 

Hovedoppgave: Holde kontakt. 

 

11. Miljøsamlinger 

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

Høstmøtet. Planlegges februarmøte. 

 

12. NSF møter fremover (ikke behandlet på nevnte møte) 

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. 

 

13. Handlingsplanen (ikke behandlet på nevnte møte) 

Hovedpunkter gjennomgått, bør redigeres i ordlyd – skal være dynamisk og leve.  

Inn kommer blant annet: 

• TD/Arrangør kurs tidlig høst 2019 

• Rulleskisatsing 2019 (neste møte allerede), oppstart 04.05.2019 

• Samling for 13-16 år, planlegges møte februar 

• Økonomi (inntektsmuligheter og kostnadskontroll) (sponsing) 

• Klubbutvikling spisset sammen med NSF 

 

14. Arrangørliste og tips (ikke behandlet på nevnte møte) 

Erland sender ut  

 

15. Ledervester 

Vi har ikke kontroll på vester og bør bestille nye. Erland bestiller fra NSF 
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16. 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. 

 

 

 

13.01.2019. 

 

 

 

Erland Ensrud 

 


