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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 27.03.2019 kl. 1830 
Sted: Askim 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Renate Storvoll Unneberg, Erland Ensrud, John Egil Måleng og Tom Andre 

Brenna. 
Forfall: Håvard Lysaker 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Godkjenne møtereferat fra styremøte 27.02.19. 
Ingen merknader 

Alle  

02 Statusrapport fra LK, AK og HK  
Langrenn: 
a) NM del 2 på Lygna 28-31.03.2019 
b) Østfold tok en fantastisk 5. plass på stafetten under NM jr. 
c) ØSK stilte lag under Ungdomsstafetten i Holmenkollen. 
d) To løpere topp 20 under HL på Gålå. 
e) Avslutning for Swenorcupen blir 24.04.19 på Harehjellshytta i Trøsken. 
f) Ønsker å ha ferdig en terminliste for rulleskirenn til vårmøte. 
 
Alpint: 
a) AK lederne var samlet til møter i forbindelse med WC Kvitfjell. 
b) Telenorlekene og Hovedlandsrenn arrangeres før påske med flere 

deltakere fra Østfold. 
c) Det var 12-14 deltakere fra kretsen på Bama cup. 
d) Begge anleggene i Østfold er i ferd med å stenge for sesongen. 
e) Alpint i kretsen arrangerer sitt vårmøte i uke 21. 
f) Hovedprioriteringen framover blir rekruttering. 

 
Hopp: 
a) KM i Tomter ble avlyst pga. snømangel. 
b) Det er 2 hoppere fra Østfold som deltar under NM Normalbakke i 

Midtstuen 30-31.0319. 
 
Kretsleder: 
a) Telefonmøte med kretslederne 

• NSF går inn på eiersiden i forbindelse med WC arrangementene 
både på Lillehammer og Holmenkollen. 

• Norge har søkt WC avslutningen i alpint på Kvitfjell i 2021. 

• Didrik Tønseth er foreslått til Egebergs ærespris. 

• Forbundets ser ut til å gå med et lite økonomisk overskudd i 
2018. 

• Tingrettsbehandlingene i «Kristoffersen saken» er avsluttet.  Det 
ventes en avgjørelse rett før eller rett etter påske. Det vil få store 
konsekvenser for hele idretten hvis Kristoffersen vinner fram. 

Komitelederne 
 

 



 

 

03 Statusrapport fra Anleggskomiteen 
Anleggskomiteen består av Kåre Steffensen, Jan Lexerød og Thomas 
Myrvang. Kåre gjennomgikk forslaget til anleggsplan.   
 
Det kom enkelte innspill som innarbeides i planen. Hvis det er noen som har 
flere innspill sendes de til Kåre. 
 
Vedtak: Anleggsplanen legges fram på skikretstinget 2019 for godkjenning. 

Kåre 
 
 

 

04 Handlingsplan 2018-22 
Erland hadde laget et forslag på hvilke hovedmål ØSK skal ha for perioden 
2019-22.   
1. Økonomi:  

Skape et fundament for en bedret økonomi i kretsen. Det for å satse 

både bredde og toppidrett i Østfold Skikrets. Dette kan gjøres gjennom: 

a. I samarbeid med andre kretser – og i dialog med NSF endre 
fordelingsnøkkelen i midler til bredde – og toppidrett, da spesielt 
i de områder der rekrutteringen reduseres og miljøene er små.  

b. Etablere sponsorat program, som kan være med å delfinansiere 
satsing på både bredde- og toppidrett i ØSK 

2. Rekruttering:  
Etablere rekrutteringsprogram, som retter seg mot barneskoler i kretsens 

nedslagsfelt.  

3. Opplæring: 
 Etablere behovsrettet, tilpasset og systematisk treneropplæring lokalt. 

4. Kommunikasjon/branding:   
Etablere en fremtidsrettet og åpen kommunikasjonskanal, som fremmer 

rekruttering. En kommunikasjonskanal vi også deler våre erfaringer og 

kompetanse på tvers av klubber osv. 

Vedtak: Forslaget fra Erland på hovedmål ble vedtatt. Komiteenes tiltak 
legges inn i en felles handlingsplan.  Thor lager et forslag som sendes ut i 
forkant av neste styremøte.  Beredskapsplan for ØSK må legges inn som et 
pkt. i handlingsplanen.  

 
 

 
 

05 Skikretstinget 08.05.19. 

a) Valgkomitearbeid   

Valgkomiteen har startet arbeidet med å få på plass styre og komiteer. 
b) Bestemannspremier  

Saken tas opp på neste styremøte. Komiteene sender inn oversikt over 

premievinnere under HL og NM jr innen 12.04.19. 

c) Årsberetninger  

Fristen for komiteene er 12.04.19.  Behandles på neste møte. 

d) Revidert lovnorm 

I og med at vi ikke fikk godkjent loven som ble vedtatt på skikretstinget i 

2017 har vi nå gjort endringer i kretsloven.  Den er sendt NSF for 

forhåndsgodkjenning.  

  

07 Eventuelt 
a) Sponsorarbeid 

Tore jobber med å få til et møte med SB1. 
b) Informasjon om Skikretstinget til klubbene 

Erland lager en liten informasjon om hva skikretstinget er som sendes 
sammen med innkallingen til tinget. 

  
 

 
Neste møte: Mandag 29.04.19 


