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Referat fra Styremøte i Østfold Skikrets. 
Dato: 06062019  
Sted: Skoglia 14, Askim (Hjemme hos Tore)  
Referent: Tore Sandem     
Deltakere: Tore Sandem, Håvard Lysaker, Tom Andre Brenna, John Egil Måleng, Anne Segtnan, Renate  
                    Storvoll Unneberg og Erland Ensrud       
Forfall:       Thor Gjelsvik, Sturla Korsæth, Hans Einar Sætra og Rebecca Dalby  
 
 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

 Gjennomgang referater fra styremøte og Kretsting. Dette ble ikke utført, 
men alle har lest og fått de på e-post. Ingen kommentarer mottatt 

  

02  Tilbakemelding fra komiteer: 
Alpin; 

- Gjennomførte vårmøte ved Middagsåsen 21/5. Leder var tilstede 
og det ble gjort en gjennomgang til alle med hensyn til SUM. 

- KM Neste sesong gjennomføres med slalåm i Middagsåsen og 
storslalåm i Kjerringåsen. 

- Det skal avholdes breddesamlinger på Juvass, og på Fonna i 
sommer 

- Breddesamling i Kjerringåsen fra i vinter må gjentas, med 
langrennsscross. Gode tilbakemeldinger fra NSF. 

- Høstferien blir det 4 dagers samling på Juvass 
- Ønske om kortere fellesdel under høst og vårmøter, slik at 

komitemøter blir prioritert. Det kan eventuelt sees på andre 
modeller fra andre kretser. 

- Ting bør gjennomføres alene, da det er veldig formelt. 
Hopp; 

- Sist styremøte 28052019, og avslutning med aktive gjennomført i 
Askim med kretsleder tilstede, den 9 april. 

- Budsjett er overskredet, da SG ble kostnadsmessig høyt. 
- Har vært/er tilstede på forskjellige arrangementer med hoppbakke. 

Veldig populært. 
- Det blir kretssamling i Midtstua i August 
- Har fått agenda til vårmøte NSF 
- Det jobbes i Tomter hoppanlegg med ytterligere en hoppbakke, og 

en enkel slalåmbakke. Dette vil gjøre det til ett komplett 
vinteranlegg. 

-  

  



 

 

 Langrenn; 
- Seniorløpere i Østfold melder overgang til andre klubber/team. Det 

er ønske om å se på mulighetene for seniorsatsing i Østfold 
gjennom eksempelvis en klubb eller som team. 

- Det er knyttet noe usikkerhet med arrangører av rulleskicup 2019. 
LK må avklare hvilke klubber som endelig skal arrangere. Tistedalen 
og Trøsken er klar, usikkert med, Moss og Slitu. Trøgstad og Askim 
har tidligere erfaring med dette, og kan eventuelt utfordres til å 
arrangere. Viktig at vi får gjennomført dette, da det er gode 
sponsoravtaler knyttet til dette. 
Datoer og sted må bekreftes og arrangement legges inn i 
terminliste. 

- Referat etter komitemøte rett forut for tinget ligger ute, 
handlingsplan må prioriteres, og jentesamlinger må videreføres. 
Snakk med Erland om dette. 

- Ønske om at SUM arbeid - videreutvikler enklere tidtagerkurs, og 
opplæring i Admin. (alle nivåer). 

- Team Craft avholdt informasjonsmøte på skihytta i Moss 28052019, 
skikretsleder var tilstede. 

  

03 Representanter til vårmøte NSF: 
- Følgende er nå påmeldt; 
- Tore Sandem, kretsledersamling, Tom Andre Brenna, hopp. John 

Egil Måleng, Alpin. Erland Ensrud Langrenn, Sturla Korsæth 
ankommer lørdag til langrenn. Det ble gjort forsøk under møte å få 
økt kvinneandelen. Rebecca, Renate, Anne og Ann Karin Reiersen 
ble forespurt men har ikke anledning. 

  

04 Erfaringsdeling fra det gamle til det nye styret: 
- Håvard overtar etter Renate til teamcraft 
- Det må fremlegges agenda til høst og vårmøter i NSF tidligere, slik 

at skikretsen kan gjennomgå dette under siste styremøte før selve 
møtet. Et mål å vstille godt forberedt på de respektive møtene i 
regi av NSF. 

- Viktig å følge opp saker som flour, Renutøver og organisering under 
NSF.  

 
 

 
 
 

05 
 

Økonomi: 
- Kretsleder vil ta opp kretsøkonomi under vårmøte NSF. 
- Intet nytt med sponsorforespørsler 

 
 
 

 
 
 

06 Tidsplan for høst: 
- Neste styremøte 4 september på skihytta i Moss klokken 1830 
- Øvrige styremøter avklares der 
- Høstmøte 9 oktober i klubbhuset til Tomter hoppanlegg. Tom 

Andre reserverer stedet. 

  

 
Neste møte: 
4 september 


