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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 05.12.2018 kl. 1830 
Sted: Askim 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Erland Ensrud, John Egil Måleng, Håvard Lysaker og Tom Andre Brenna. 
 Kåre Steffensen og Jan Lexerød fra anleggsutvalget. 
Forfall: Renate Storvoll Unneberg 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte 
Ingen merknader 

Tore  

02 Tilbakemelding fra anleggsutvalget 

Anleggsutvalget ved Kåre Steffensen og Jan Lexerød har startet jobben med 

anleggsplanen, som skal legges fram på kretstinget til våren. 

Det har siden november 2017 vært jobbet med å få en oversikt over 

anleggssituasjonen for skiidretten i Østfold.  Pr. i dag har 15 av 28 klubber 

svart. 

Kåre gikk igjennom svarene som har kommet så langt. 

 

Jan og Kåre tar nå kontakt med de klubbene som ikke har svart for å få inn 

det siste. Målet er å få svar fra alle lagene. 

Anleggsutvalget har jobbet med en disposisjon for anleggsplanen.  Planen 

vil ta utgangspunkt i Skipolitisk dokument. 

Skileikanlegg vil få et eget avsnitt i anleggsplanen. 

Kåre 
Steffensen 

 

03 Statusrapport fra LK, AK og HK – muntlig presentasjon. Komite ledere. 

Langrenn: 

Budorsamlingen ble avlyst pga. snøforholdene. 

LK utarbeider et dokument som viser de viktigste rennene i området. Det 

legges ut på hjemmesiden.   

Alpint: 
Samling helg 07-09.12 på Skeikampen.  
Det er nok snø i Kjerringåsen til å åpne. Søknad er sendt for å bygge nytt 
servicebygg. 
I Middagsåsen er barnebakken restaurert. 
 
Hopp: 
Hopprennene legges inn i Sportsadmin.   
Liten aktivitet i kretsen bortsett fra i Tomter. Ca. 15 aktive løpere totalt.  
Noen av de eldste har begynt å trene med Kollenhopp. 

Komitelederne 
 

 



 

 

04 Økonomioversikt/Budsjett 2019 
Regnskapet pr, november 2018 ble gjennomgått. Regnskapet viser et 
underskudd på kr. 46 000.-. Dette kommer av at utgifter ifm. 
Budorsamlingen 2017 ble utgiftsført i 2018 mens inntektene på samlingen 
ble ført i 2017. Regnskapet for 2017 viste et totalt overskudd på kr. 8 800.-.  
Det reelle var at det var et underskudd i 2017 på kr. 53 000.-. 
I 2018 vil vi i så fall ha et overskudd på kr. 15 000.- pr. november 2018. 
 
Kjente utgifter i desember 2018 er på ca. 65 000.- mens inntektene 
(momskompensasjon) er på kr. 30 000.-.  Det betyr at vi også i år vil gå med 
et underskudd (ca. kr. 20 000.-). 
 
Forslag til budsjett for 2019 ble gjennomgått. 
Den økonomiske situasjonen for kretsen er utfordrende. Det betyr at det 
må gjøres grep for å få kontroll over situasjonen. 

• Det fremmes forslag på kretstinget for å øke kretskontingenten. 
Kontingenten har ikke blitt økt på 10 år og det vil bli foreslått å øke 
den i henhold til konsumprisindeksen.  Det vil gi en økt inntekt på 
ca. kr. 20 000.-. 

• Det vil ikke bli gitt støtte over hovedkassa til ledere i forbindelse 
med mesterskap.  Dette legges inn i avgiften som utøverne betaler. 

• På sentrale møter i forbundet dekker hovedkassa for kretsleder og 
en repr. fra komiteene.  Ønsker komiteene å stille med flere på 
fagmøtene må det tas over budsjettet til komiteen. 

• Midlene som settes av til utøverutvikling skal kun brukes til 
rekrutteringstiltak. 

• De aller fleste tiltakene skal ha et null budsjett. 

• HK må utarbeide sitt budsjett til neste møte. 

Thor  

05 Teknikktrening i Kjerringåsen 21.01.2019 

SIL og Trøsken samarbeider om arrangementet.  Det legges opp til 

uhøytidelig aktivitet der skiferdighet og ski-gøy står sentralt.  SIL vil søke 

kretsen om å få dekket utgiftene til ekstra preparering i Kjerringåsen i 

forbindelse med arrangementet. 

John Egil  

06 Handlingsplan 2019-21 
LK har utarbeidet et forslag til handlingsplan for 2019-2022. Planen er 
oversiktlig og konkret. 
 
Klubbutviklingsdelen i første kapittel tas opp på et styremøte i 2019. 

AK og HK legger inn sine tiltak og redigerer i samme dokument.  
 
Komiteene har ansvar for å revidere egen handlingsplan og distribuerer den 
til kretskontoret. Hvis revisjoner ikke er gjort, gjelder eksisterende plan. På 
denne måten har vi tydelige spilleregler rundt en «levende» handlingsplan.  

Tore  

07 Eventuelt 
Møteplan 1. halvår 2019 
Styremøtene blir på følgende onsdager 30.01, 27.02, 27.03 og 24.04.  
Kretsting 08.05. 
 

 
Tore 

 

 
 
Neste møte: Onsdag 30.01.19 


