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Referat fra Styremøte i Østfold Skikrets. 
Dato:  23.10.2019  
Sted:  Norconsult Askim 
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 04.09.2019 
Ingen merknader 

  

02 Tilbakemelding fra høstmøtene i NSF 
ØSK var godt representert på møtene. 
Saker som ble tatt opp var bl.a.: 

• Presentasjon av diverse internasjonale mesterskap som skal arrangeres 
i Norge de neste årene. 

• Utdeling av diverse priser. 

• TV avtaler. 

• Fluorsaken. 

• Org. utvalget la fram foreløpig rapport. Den kommer til å bli sendt ut til 
kretsene. 

• Klubbundersøkelsen – grunnlag for skipolitisk dokument.  Det ble gjort 
en gjennomgang av svarene fra Østfold.  

• Klubbtilhørighet for klubber.  NSF har mottatt søknader fra flere 
klubber som ønsker å bytte krets i forbindelse med regionsprosessen. 
Det er skistyret som evt. godkjenner en overgang. 

• Kretsøkonomien.  ØSK er en av de kretsene som har «dårligst» 
økonomi. 

 
Tore presenterte anleggsplanen til ØSK på anleggsseminaret. 

Tore  

03 Tilbakemelding fra Ekstraordinært ting idrettskrets 
Østfold, Akershus og Buskerud ble slått sammen Viken Idrettskrets på 
tinget lørdag 19.10.19 på Ullevål stadion. 
Det nye styret skal legge fram et forslag på Idrettskretstinget til våren,  på 
hvordan midlene skal fordeles ved en evt. oppløsning. 

Håvard  

04 Statusrapport fra komiteene: 
Alpin; 

a) På høstmøte ble det gjort noen korrigeringer på samlingsplanen. 
b) SIL vil hjelpe V/S med gjennomføringen av KM SL i Middagsåsen. 
c) Alle aktiviteter som SIL har er også åpne for løperne i V/S. 
d) AK Østfold samarbeid godt med nabokretsene. 
e) Klubben Ready fra Oslo kommer til Kjerringåsen en helg i mars for å 

trene. 
f) Jobber med et rekrutteringstiltak sammen med Freeski. 
g) Det er store planer for anlegget i Kjerringåsen. 
h) Det blir ikke trenerkurs i vinter. 

 
John Egil 

 



 

 

 Hopp; 
a) Det blir 3 terminlistefestede renn i vinter. To i Tomter og et i 

Trøgstad. 
b) Det planlegges 12 renn i Raw Air akademiet i kretsen. 
c) KM planlegges i Trøgstad evt. sammen med Akershus og Østfold i 

Midtstua. 
Langrenn; 

a) Samling er gjennomført i Torsby.  Questback sendes deltakere for å 
få en tilbakemelding på gjennomføringen.   

b) Det jobbes med å få på plass en miljøsamling for jenter i høst.   
c) Det blir TD- og arrangørkurs i høst. 
d) Snøproduksjonsforum 13.11.19 på Harehjellhytta i Trøsken. Tom 

Horntvedt fra Stokke IL vil innlede. 
e) Terminlisten er snart ferdig 
f) Tolv løpere er aktuelle for å delta på HL i vinter. 
g) Felles premier jobbes det videre med. 

 
Tom Andre 
 
 
 
 
 
Sturla 

 

05 Økonomi/budsjett 
Leasing av bil til trener i Team Oslofjord.   
Team Veidekke Oslofjord har kansellert en leasingbil avtale som de hadde  
for en tidligere trener. Dette har gitt en ekstra kostnad på ca. kr. 35 000.-,  
som styret i TVOF ber om at blir dekket av eierkretsene.   
Vedtak: Østfold dekker sin del av disse utgiftene (ca. kr. 8 750.-).  Pengene 
føres i regnskapet til langrenn. 
 
Sponsorarbeid  
Håvard har avtalt et møte med Bilbutikk1 i uke 44  for å diskutere en evt. 
sponsoravtale.  Bilbutikk1 har avdelinger flere steder i fylket, 
 
Gjennomgang av regnskapet pr.30.09.19 
Vedtak: Regnskap pr. 30.09.19 tas til etterretning. 

 
Thor 
 
 
 
 
 
 
Håvard 
 
 
 
Thor 
 

 

04 Handlingsplan. SUM – Skiforbundets utviklingsmodell.  
Saken utsettes til neste møte. 

  

08 Møteplan for vinteren 2020: 

• Styremøte 15.01.20 Askim 

• Styremøte 12.02.20 Moss 

Tore  

09 Eventuelt 
a) Felles barmarkssamling for alle grener høsten 2020. 

Kalnes videregående skole kan være et egnet sted. Det jobbes 
videre med tiltaket. 

 
Komitelederne 

 

 
 
Neste møte: 
Styremøte 27.11.19 (Moss) 
 


