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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 27.02.2019 kl. 1800 
Sted: Askim 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Renate Storvoll Unneberg, Erland Ensrud, John Egil Måleng, Håvard Lysaker 

og Tom Andre Brenna. 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Godkjenne møtereferat fra styremøte 30.01.19. 
Ingen merknader 

Alle  

02 Statusrapport fra LK, AK og HK  
Langrenn: 
a) Det er arrangert 5 kretsrenn. 3 renn er avlyst.  
b) Swenor cup avslutningen blir 24.04 eller 25.04. Trøsken har blitt 

forespurt om å være vertskap. 
c) Det jobbes med en rulleskicup. 
d) I midten av oktober blir det samling i Torsby. 
e) Snøsamling i begynnelsen av desember på Beitostølen. 
f) Østfold stiller lag under Ungdomsstafetten for første gang på flere år. 
g) Det planlegges 2 jentesamlinger (vår/høst). 
h) LK har blitt utfordret av klubbene til å lage et samlingstilbud for gutter og 

jenter 13-16 år.  Torsbysamlingen er det første tiltak for denne 
aldersgruppen. 

i) Det har kommet en oppdatering vedr. floursaken fra NSF. 
j) NSF har innskjerpet at det skal være stakefrie soner i alle klassisk renn.  

Det har vært stakefrie soner i alle rennene i ØSK.  
 
Alpint: 
a) KM er gjennomført både i SL og SSL. Det gjenstår to renn i Kjerringåsen. 
b) Både Kjerringåsen og Middagsåsen har fortsatt bakkene åpne. 
c) Det planlegges er nytt Trener 1 kurs neste sesong. 
d) Alpinfestival en helg neste sesong (en dag i hver bakke). 
e) ØSK vil delta med 4-5 løpere under HL og 3 under Telenorlekene. 

 
Hopp: 
a) KM for de yngste klassene, som skulle vært arrangert i Tomter 03.03, er 

avlyst 
b) Rennet i Tomter 02.02 ble arrangert.  
c) KM for de eldste i Linderudkollen sammen med Oslo/Akershus (totalt 12 

deltakere). 
d) HK hadde møte 11.02.  Nytt møte er planlagt før skikretstinget. 
e) Flere hoppere fra ØSK deltok på Solan Gundersen vinterleker. 
 
Kretsleder: 
a) Kretsledermøte i forbindelse med VM alpint i Åre.    

Hovedsak på møte var organisasjonsprosessen i NSF. Det skal legges fram 
et forslag til skitinget i 2020. 

Komitelederne 
 

 



 

 

03 Økonomi 
Forslag til nye satser for kretskontingenten ble gjennomgått.  
Pga. av svikt i inntektene på deltakeravgiften er budsjettet for 2019 revidert. 
LK har søkt hovedkassa om kr. 6000.- i støtte til dekking av utgifter til 
smørebod under HL 2019. 
Det ble diskutert hvordan kretsen kan øke sine inntekter.   Det vil nå bli 
jobbet med å få plass sponsorer som kan være med å finansiere tiltak som 
grenene ønsker å jobbe med.  Det ble diskutert flere aktuelle firmaer som det 
kan være aktuelt å kontakte. 
 
Vedtak: Det legges fram forslag på kretstinget om å endre satsene for 
kretskontingenten.  Satsene foreslås slik: 
Medlemmer      0-10   = kr. 1500 
 kr. 2500 =   11-50             װ           
 kr. 3500 = 51-100             װ           
 kr. 4500 =101-200            װ           
-201            װ             >      = kr. 5500 
Pga. den økonomiske situasjonen i ØSK avslås søknaden fra LK.  
Clas Tommy Herland kontaktes for å få hjelp til å lage en presentasjon av 
ØSK som kan brukes i sponsorarbeidet.  Tore tar kontakt med Sparebank 1 
Østfold/Akershus for å få til et møte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thor 
 
 
 
 
 
 
Tore 

 

04 Handlingsplan 2018-22 
Atle Rolstadaas fra utviklingsavdelingen i NSF gjennomgikk arbeid med 
handlingsplan.  Det ble diskutert hvordan planen skal legges fram på vårens 
kretsting. 
Vedtak: Til neste møte skal alle styrerepresentanter komme opp med mål 
Østfold Skikrets skal ha i perioden 2018-22. På førstkommende styremøte 
behandler styret innkomne forslag og beslutter både prioriterte 
mål/handlinger og hvordan planene skal synliggjøre respektive grener og 
krets samlet for nevnte planperiode.  

 
 
 
 
Alle 

 
 
 
 
27.03 

05 Skikretstinget 08.05.19. 
Gjennomgang av frister og saker som skal fremmes på kretstinget.  
Kretsloven som ble vedtatt på kretstinget 2017 har ikke blitt godkjent av NSF.   
Loven må derfor endres slik at den er i henhold til lovnormen til NIF/NSF.  
Premiene til utøverne deles på kretstinget.  Utøverne samles i etterkant til 
litt mat. 
 
Vedtak: Grenene må sende inn sine årsberetninger sammen med oversikt 
over premievinnere i HL/NMjr til kretskontoret innen 12.04.19.   
Forslag som skal fremmes er: 

• Nye satser for kretskontingenten 

• Revidert lov for ØSK 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
Komitelederne 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.04 

06 Status anleggsutvalget 
Anleggskomiteen er i gang med arbeidet med ny anleggsplan.  Den skal 
legges fram på skikretstinget.  Det jobbes med visningen av resultatene fra 
anleggsundersøkelsen.  

 
Kåre 
 

 

07 Eventuelt 
Ingen saker 

  

 
Neste møte: Onsdag 27.03.19 
 
 


