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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 07.11.2018 kl. 1830 
Sted: Askim 
Referent:     Tore Sandem 
Deltakere:      Erland Ensrud, John Egil Måleng, Håvard Lysaker, Renate Storvoll Unneberg. 
Forfall: Tom Andre Brenna og Thor Gjelsvik 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte 
Ingen merknader 

Tore  

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

Langrenn: 

Trenerkurs på Slitu ble avlyst grunnet liten deltagelse, generelt er det også 

slik flere steder i andre kretser. Man ønsker å satse mer på rulleskirenn, ser 

at dette er mer samlende. Vi har også mange gode anlegg i Østfold. 

Tilbakemeldinger fra høstmøte er at det bør være en gruppe under junior 

nivå som kan skape noe i fellesskap på samlinger. 

Team Craft og team veidekke er meget aktive, og fungerer bra.  Craft skal 

på samling og også gå BUL Sprint på Gålå. Overnatting på Livoll. 

Team veidekke Oslofjord har fått leasingbil til trener. Erland synes også at 

han bruker mye tid på dette teamet forøvrig. 

Fra skikrets er Renate koordinator mellom krets og team Craft. Erland 

likeledes til team veidekke. 

 LK skal ha møte mandag 12.11, terminliste er i sluttfasen.  

Alpint: 
SIL eier nå 51% i Kjerringåsen. Byggeanmelder 200 kvm til nytt lokale.  
Investert i ny snøkanon i Kjerringåsen.  
Har gjennomført kick off med 25 stk. Har ca 40 aktive. 
Har gjennomført treningslederkurs. 
Har også gjennomført barmarkssamlinger, og skal ha samling på Kvitfjell, 
sammen med Hedmark 09-12/11. 360 stk? 
Uklart med aktivitet i V/S og Middagsåsen. 
Det skal gjennomføres 5 kvalikrenn – hvorav ett i Trysil under samling, 
sammen med Innlandet skikrets.  
Det er utfordring med skole og konkurranse for utøvere. Det gjennomføres 
testrenn under prøveeksamensuke til vinter ifrb med HL. Gjelder 10 klasse. 
Plan videre: 24-25/11, Samling Skeikampen. 2-3/2-19, KM Helg. 
Rangeringsrenn avholdes 28/2 og 5/3-19 
 
Hopp: 
LK Leder ikke tilstede, ingen tilbakemelding. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komiteledere 

 



 

 

03 Økonomioversikt/Budsjett 2018. 
Budsjett og regnskap ble delt ut til møtedeltagere. Det var noe undring over 
dette. Alpin ikke i samsvar med innsendt. Erland skal ha hatt gjennomgang 
med Thor. Mulig det kan være feil fil som er sendt. Vi tar det videre på 
desember møte 

 
 
Thor 

 

04 Tilbakemeldinger fra høstmøte i NSF, Tore og komiteledere 

Erland:  

Vedr bruk av fluor; Det ble gitt forbud mot bruk av flour opptil 16 år. LK 

mener Skikretsledere hadde påvirket utfallet. 

Det ønskes mer informasjon og felles drøfting av enkelte saker mellom 

skikretsledere og LK.. Det ønskes mere bærekraft og flere fellestjenester. 

Tore:  

Informerte om status vedr organisering sentralt. Det er ansatt utvalgsleder 

(Alf Hildrum). Rapport fremlegges under tinget 2020 – (LK har minimalt 

med info om dette fra tidligere). 

Digitalisering får prioritet. Treningsdagbok har ikke fungert optimalt.  

Spond er på vei inn i idretten også. 

Vi må lande på en informasjonskanal, og ikke (hive seg på alt nytt) 

Basisturneen 2019 

-  Gjøvik er det sydligste punkt av syv, som får besøk i hele Norge.  

Alle med prosjektet:  

- Legge til rette for reise/opphold 

- Styrke metoder mot press på utøvere 

- Rimeligere kostnader på utstyr 

Alt dette synligjøres med moderniseringsprinsippet fra skiforbundet i 

tilknytning til SUM. Effektivitet og moderniseringsreform fra skiforbundet. 

«Bli med å utvikle» 

Eva Tine Riis Johannessen er oppnevnt som kontaktperson for Østfold. Hun 

bør inviteres til året, enten til vårt ting, eller annet møte. 

Informert om status vedr økonomi – om hvilke inntektskilder som finnes i 

skiforbundet sentralt. 

 

  



 

 

05 Tilbakemeldinger fra vårt eget høstmøte. Status SUM og kommende 

veilederutdanning.  

Høstmøte Østfold skikrets: Generelt gode tilbakemeldinger fra alle grener. 

Dette var bedre enn tidligere. Fint med informasjon til alle, mange nye 

tillitsvalgte fra klubber. Bra med eksterne foredragsholdere, Asgeir 

engasjerte de fleste.  

- SUM kommenteres i handlingsplan. 

- Veilederutdanning: 

Har påmeldingsfrist 1 desember, hvilke er aktuelle fra Østfold? 

hvilket nivå og kvalifikasjon? 

 
 
 
 
 
 
Alle 

 

06 Budsjett 2019.  
- Se pkt 03 

 

Thor  

07 Dialogmøte Idrettskrets om Viken. Fremtidig organisering av norsk idrett, 

Tilbakemelding fra møte med Østfold idrettskrets: Altfor mye annen idrett 

som ble vektlagt i forhold til sammenslåing av kretser/fylker. It og 

digitalisering prioriteres. Klubber må bli bedre på klubbutvikling og samtidig 

søke lokale aktivitetsmidler (LAM), her er det ett poeng at vi oppdaterer 

idrettsregistreringen hvert år. 

Vedr sammenslåing så kan det bli aktuelt med soneinndeling av 

konkurranser og anlegg. 

Håvard/Thor jobber med ett utkast med tilbake svar til idrettsforbundet. 

Frist 30/11-2018. Pkt 2 og 4 

- Skiforbundet har også ett utvalg som jobber med dette, men det var ingen 

info om det under årets høstmøte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Håvard 

 

08 Handlingsplan 2019-21 
- Ble gjennomgått under møtet. Referent tar inn kommentarene og 

sender tilbake under egen sak. Komiteer må behandle den videre, 
og LK ønsker å redigere en del tekst 
 

 
 
Tore 

 

09 Eventuelt 
 

- Byttehelgen 10/11-11, det legges ut info om dette på facebook.  
- Støtteordning økonomisk til samarbeid mellom klubber og team 

det kan søkes om til skikrets. Mer om dette under desember møte 
- Styret ønsker informasjon om å kunne legge inn innlegg på 

hjemmeside og facebook (tilganger) 
- Anleggsutvalget inviteres til desembermøte: Sak som ønskes 

tilbakemelding på blir status på anlegg. 
-  

 

 
 
 
 
 
Alle 

 

 
 
Neste møte: Onsdag 5 desember, klokken 1830 


