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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 10.09.2018 kl. 1830 
Sted: Askim 
Referent:      Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Tore Sandem, Erland Ensrud, John Egil Måleng, Håvard Lysaker og Tom Andre Brenna. 
Forfall: Renate Storvoll  Unneberg 
 
Tore overrakte en hilsen og en takk fra Kåre Steffensen for at ØSK innstilte han til NSFs gullmedalje. Han 
mottok prisen på NSFs ting i Stavanger. 
 

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, herunder også 
terminliste 
Langrenn: 
a) Det jobbes med terminlisten for sesongen 2018-19.  Legges fram på 

høstmøte. 
b) Det blir snøsamling på Budor helgen 07-09.12.18 
c) Fordelingen av ledere til NM/HL og NC gjøres på neste LK møte. 
d) Lørdag 01.09.18 arrangerte Moss miljøsamling for jenter.  Brit Baldishol 

fra NSF ledet samlingen. 
e) Representanter for Team Craft Østfold var tilstede på forrige møte i LK.  

Det var nyttig og de vil også være med på flere LK møter denne 
sesongen. 

f) LK har satt fokus på: 

• handlingsplan i klubbene. 

• flere løpere på renn.   
Alpint: 
a) Alpint arrangerte eget vårmøte 06.06.18 på SIL hytta. 
b) Det er avtalt samarbeid med Oppland/Hedmark om trening en gang i 

måneden. 
c) Flere løpere vil trene på Juvass i høstferien. 
d) KM alpint blir helga 02-03.02.19 i Kjerringåsen. 
e) KM fart blir arrangert sammen med Oppland/Hedmark. 
f) Young Attacking Vikings kommer til Kjerringåsen 09.03.18. 
g) Det blir arrangert trener 1 kurs alpint i høst. 
h) Sarpsborg IL har vedtatt å overta en eierandel på 51% i Kjerringåsen 

alpinsenter. 
Hopp: 
a) Kick off samling ble arrangert 18.08.18 i Midtstulia rekruttanlegg.  Det 

deltok 8-10 hoppere fra Tomter og Trøgstad. 
b) Felles inne trening i Askim for alle en gang i uka.  
c) På hopptreningen i Tomter (hver tirsdag) har det vært 4-5 hoppere. 
d) I Prestenga blir det montert lys i høst. Det jobbes også med stilas i K18. 
e) Tomter hoppteam arrangerer to renn i vinter. 

 

Komiteledere  



 

 

03 Økonomioversikt/Budsjett 2018. 
Thor gikk igjennom regnskapet pr. 31.08.2018. 

Thor  

04 Kommentarer/ikke avsluttede saker fra forrige sesong  
Ingen saker 

Alle  

05 Statusrapport vedr questback spørreundersøkelse som skal sendes 
klubber senere i høst  
LK skal behandle saken på sitt møte 19.09.18. NSF har ikke tatt hensyn til 
innspillene fra Østfold/Akershus/Oslo. 

Erland  

06 Statusrapport vedr bruk av fluor – noe nytt til kommende sesong? 
Det har skjedd lite i denne saken nå.  Saken vil bli diskutert på NSFs 
høstmøte. 

Erland  

07 Plan for høstmøte 10.10.18.  Agendaer og arbeid videre med SUM 
Foreløpig program: 
Fellesmøte           (kl. 1830-1915) 

• Rekruttering 
 

Bevertning           (kl. 1915-1930) 
 
Grenvise møter   (kl. 1930-2100) 
 
Sted: ? 
 

Erland/Tore  

08 Møteplan for høst 2018 

• Høstmøte 10.10.18 kl. 1830  

• Telefonmøte tirsdag 16.10.18 kl. 1900 (bare hvis det er behov i 
forbindelse med saker som skal opp på høstmøte) 

• Styremøte onsdag 07.11.18, Nor Consult lokaler Askim 

• Styremøte onsdag 05.12.18, Nor Consult lokaler Askim 

Tore  

09 Eventuelt 
Ingen saker 

  

 
 
Neste møte: 
Høstmøte 10.10.2018 
 


