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Referat fra Styremøte i Østfold Skikrets. 
Dato:  12.02.2020  
Sted:  Moss 
Referent: Thor Gjelsvik     
Deltakere:  Tore Sandem, Anne Segtnan, Håvard Lysaker, Tom Andre Brenna og John Egil Måleng. 
Forfall: Sturla Korsæth 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Gjennomgang av referater fra styremøte 15.01.2020 
Ingen merknader 

  

02 Statusrapport fra komiteene: 
Tore: 

a) NSF har hatt telefonmøte med kretslederne. Saker som ble tatt opp var: 
o Økonomi (underskudd i alpint og hopp) 
o Kretsene vil få overført totalt kr. 800 000.- til utviklingstiltak. 
o Det har blitt gjennomført en organisasjonsendring i NSF.  11 

ansatte har sluttet i 2019.   
o Endringer i kretsadministrasjonen er utsatt til 2021. 
o NSF har vært i møte med PST.  Det er mistanke om hacking.  

b) Sesongen så langt 
o Ingen renn har blitt arrangert så langt. 
o Har prøvd å flytte flere langrennsarrangement uten hell. 

Alpin; 
a) AK Østfold samarbeider med Akershus. 

o Kval. renn og KM blir arrangert sammen med Akershus neste 
sesong. 

o Treningsgruppe i SNØ hallen sammen med noen klubber fra 
Akershus. 

b) To løpere har kjørt fartsrenn på Hovden.  KM fart blir arrangert der. 
c) Det blir 2 løpere fra Østfold både under HL og TL. 
d) Det planlegges en sesongavslutning i SNØ hvis vinteren fortsetter like 

dårlig. 
e) En løper fra ØSK var med på breddesamlingen på Hafjell. 

Hopp; 
a) Alle renn er avlyst så langt. 
b) Hopperne i Østfold trener barmark inne. 

Langrenn; 
a) KM ble arrangert sammen med Akershus 25-26.01.20. 
b) Trøsken har flyttet sine renn slik at de vil arrangeres hvis det kommer 

snø.  Alternativt vil de de bli arrangere som rulleskirenn etter sesongen. 
c) Tore har mottatt melding fra Terje Jensen der han på vegne av Team 

Craft ber om støtte til leie av smørebod i forbindelse med NM jr. Tore 
tar dette med LK. 

 
Tore/ 
komite- 
lederne 
 
 

 



 

 

03 Regnskap 2019 
Regnskapet viser så langt et overskudd på kr. 78 000.- 
Vedtak:  Regnskapet for 2019 tas til etterretning. 

Thor  

06 Handlingsplan. SUM – Skiforbundets utviklingsmodell 

Mål/handlinger og hvordan planene skal synliggjøre respektive grener og krets 

samlet for nevnte planperiode.  

 

Fellessamling Kalnes lørdag 12.09.20.    

John Egil har på vegne av ØSK leid Kalnes videregående skole hele dagen.  Det 

må legges opp til aktiviteter i alle grener.   Vi legger et styremøte (22.04.20) til 

Kalnes der vi planlegger arrangementet mer i detaljer.  Freesportgruppa i SIL er 

med.    

Felles samling i SNØ. 

Det bør også diskuteres om vi skal legge opp til en felles samling i SNØ i oktober. 

 
 
 
 
 
Alle 

 

 Vårmøte, dato og sted 

Vårmøte blir onsdag 12.05.20.  Håvard avklarer med Bilbutikk 1 om vi kan være i 

en av deres forretninger.  Hvis ikke det er mulig vil vi forespøre Spydeberg om vi 

kan være der. 

Vårmøte vil ha fokus på rekruttering.  Det legges opp til en innledning om  
teamet.  John Egil kontakter Per Elias Kalfoss i NSF. 
Det legges også opp til en presentasjon av fellessamling på Kalnes. 

Tore/ 
Håvard/ 
John Egil 

 

 NSFs ting i Ålesund 

1. Delegater på skitinget 

              Østfold Skikrets har 3 delegater på skitinget i Ålesund.  

Vedtak: Tore, Anne og John Egil er tingdelegatene til ØSK. 

3. Valg 

               Valgkomiteen ønsker innspill på kandidater innen 01.03.20. 

Vedtak: Forslag på evt. kandidater sendes Thor innen 25.02.20. 

3. Forslag 

               Kretsene har frist til 06.03.20 med å fremme forslag til skitinget. Pr. i      

               dag har ikke ØSK noen forslag til skitinget. 

Alle  

07 Eventuelt 
a) Felles omvisning i SNØ sammen med Oslo og Akershus tidlig i uke 13.  

Det sendes ut en påmeldingsquestback. 
b) Viken Idrettskrets innkaller til ordinære kretsting lørdag 09.05.20.   

Ski har fire delegater.  Disse skal fordels mellom Akershus Skikrets, Buskerud 
Skikrets og Østfold Skikrets.  Hver krets skal ha en delegat.  Det avklares med 
Buskerud og Akershus om hvem som skal ha 2 repr. 

c) Avslutningsrenn Swenor cup 
Det må settes dato og sted for avslutningen av Swenor Cupen. 

d) Nytt styremøte 
Det blir et nytt styremøte 22.04.20 på Kalsnes videregående skole. 

 
Thor 
 
 
 
 
 
LK 

 

 
 
Neste møte: 
Styremøte 18.03.20 (Askim) 


