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Referat fra Styremøte i Østfold Skikrets. 
Dato:  04.09.2019  
Sted:  Skihytta,  Moss  
Referent: Thor Gjelsvik     
Deltakere:  Tore Sandem, Håvard Lysaker, Tom Andre Brenna, John Egil Måleng, Anne Segtnan og 

Sturla Korsæth.  

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Gjennomgang referater fra styremøte og kretsting.  
Ingen merknader 

  

02 Tilbakemelding fra komiteer: 
Alpin; 

a) V/S jobber med barnebakken i Middagsåsen.  
b) Terminlistearbeidet har startet. Listen vedtas på høstmøte. 

o Det planlegges med 4 rangeringsrenn.   
o KM foreslås arrangert første helga i mars. 

c) SIL jobber med et prosjekt der alpint og freesport går sammen om 
et tilbud om skileik.   

d) Noen løpere har vært på samlinger i sommer og noen kommer til å 
reise på Juvass i høstferien. 

e) Barmarkstreningen hos SIL starter i uke 41. 
Hopp; 

a) Kretssamling ble arrangert i Midtstulia 18.08.19.  Alder 8-14 år. 
b) I Tomter skal de minste bakkene flyttes. 
c) Alle hopperne i kretsen har fellestrening en gang i uka i Midtstulia. 
d) Terminlisten behandles på høstmøte.    

Langrenn; 
a) LK har hatt 2 møter etter kretstinget. 
b) Samling Torsby 11-13.10.19 og Beitostølen 29.11-01.12.19. 
c) Det planlegges miljøsamling for jenter i Fredrikstad (dagsamling). 
d) TD- og arrangørkurs 15.10.19. 
e) Det planlagte rulleskirenn som skulle være en del av SNØ cupen har 

blitt strøket. 
f) Det står igjen 2 rulleskirenn i september (Trøsken og Fredrikstad). 
g) Tistedalen har arrangert Petit Tour de Tistedalen med innlagt KM. 
h) Det arbeides med terminlisten for vintersesongen 2019-20.  Det er 

viktig at alle renn blir gjennomført.  Det bør legges opp til 
reservearena i et av anleggene med snøproduksjon. 

i) Det har vært møte med Oslo og Akershus vedr. renn i SNØ cupen. 
j) Overnatting er booket for HL. Det vil bli gitt tilbud om smøreservice 

igjennom NQ sport. 
k) Bendik Blom Olrud har ansvaret med booking av overnatting til 

NC/NM jr. 
l) Det vil bli utlyst trenerkurs i høst. 
m) Det vurderes felles premieinnkjøp til kretsrennene. 
n) Cupavslutningen blir i forbindelse med et rulleskirenn etter påske. 
o) Felles barmarksamling for alle grener høsten 2020. 

  



 

 

03 Økonomi/budsjett 
Regnskap pr. 31.07.2019 tas til etterretning. 

  

04 Handlingsplan. SUM – Skiforbundets utviklingsmodell.  
Handlingsplanen som ble vedtatt på skikretstinget 2019 ble gjennomgått. 
Det ble gjort opp status på tiltak som har frist i høst. 

  

05 Beredskapsplan for ØSK 
Forslag til beredskapsplan ble gjennomgått. Den har noen mangler bl.a. må 
risiko kartlegges og det må lages forslag til tiltak.  
 
Vedtak: Tore vil gå igjennom og komme med forslag til presiseringer. 

Planen tas opp på et seinere møte.  Inntil videre vil fremlagt 
beredskapsplan være gjeldene for ØSK.  

  

06 Høringssak – etikk i Norges skiforbund 
Skitinget i juni 2018 fattet vedtak om å nedsette en gruppe som skulle 
utarbeide etiske retningslinjer gjeldene for alle som har verv i skiidretten. 
NSF har sendt ut deler av forslaget fra arbeidsgruppen på høring.   
Høringsfristen er 20.09.19. 
Varslingskanal og etikkombud 
Utvalget foreslår at det opprettes et etikkombud i hver enkelt skikrets.  
Skistyret støtter ikke dette. 
 
Alkohol 
Arbeidsgruppa skissert to ulike alternativer når det gjelder alkohol: 
Alternativ 1: 
Alle som faller inn under disse bestemmelsene, skal være forsiktig i sin 
omgang med alkohol ifm. arrangementer og reiser, og utvise nøkternhet ift. 
mengde og kostnad. 
Alternativ 2: 
Skiforbundet, skikretsene og skiklubbene skal aldri dekke kostnader til 
alkohol. 
Skistyret går inn for alternativ 1. 
 
Vedtak:  Kretsstyret støtter ikke utvalgets forslag om at det opprettes et 

etikkombud i hver krets.  Styret mener at skiidretten skal  
benyttes seg av NIFs varslingskanaler og et felles idrettsombud.  

 
Når det gjelder alkohol mener styret at det trengs en 
presisering av alternativ 1.  Alle som faller inn under disse 
bestemmelsene, skal være forsiktig i sin omgang med alkohol 
ifm. arrangementer og reiser, og utvise nøkternhet ift. mengde 
og kostnad. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser 
(under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. 
Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for 
barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i 
denne alder. 

  

 Antidoping 
NSF har bedt om en tilbakemelding på hvilke tiltak som planleges i kretsene 
i forbindelse med antidoping arbeidet. 
Vedtak:  ØSK sender e-post til alle løpere 15 år og eldre og som har løst  

lisens og ber de ta «ren utøver».  Antidoping blir tema på 
høstmøte den 09.10.19. Det vil etter høstmøte bli vurdert om vi 
skal pålegge arrangørene å ta «rent idrettslag». 

  



 

 

07 Anleggspris 
På høstmøte til NSF skal det deles ut anleggspris(er).  Kretsene har blitt 
bedt om å foreslå kandidater. 
Det ble diskutert om det er kandidater i ØSK som tilfredsstiller kriteriene. 
Vedtak: Styret ser ikke at vi har noen aktuelle kandidater 

  

08 Møteplan for høst: 

• Høstmøte 09.10.19, klubbhuset til Hobøl IL  

• Styremøte 23.10.19, Askim 

• Styremøte 27.11.19,  Moss 

  

09 Eventuelt 
a) Kontaktperson for funksjonshemmede 

Vedtak:  Det velges ingen kontaktperson i ØSK. Informasjon om tiltak  
sendes ut til klubbene. 

b) Sponsor for kretsen 
Kretsen har presset økonomi.   Sponsor(er) vil gjort at vi kunne tilby 
enda bedre aktiviteter.   

Vedtak:  Saken tas opp igjen på neste styremøte. 
c) Ungdomsrepresentant(er) i styret 

Meld tilbake om noen har aktuelle kandidater. 
Vedtak: Saken tas opp igjen seinere.   

  

 
 
Neste møte: 
Høstmøte 09.10.19 (Tomter) 
 


