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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 13.05.2020 kl. 1830 
Sted: Kalnes 
Referent:      Tore Sandem 
Deltakere:       Tore Sandem, John Egil Måleng, Håvard Lysaker 
Forfall: Thor Gjelsvik (grunnet permisjon fra hovedarbeidsgiver - Covid – 19 tiltak) og 
  Tom Andre Brenna. 
 
 

Nr.: Saker til behandling 5 Ansvar Frist 

01 - Gjennomgang av arealer og område for aktivitetsdag 12/9 
Det ble foretatt en befaring på uteområder, og forklaring på hvor 
aktivitetsbygg ligger. John Egil hadde på forhånd gjort seg kjent og 
forklarte hvor aktuelle aktiviteter kan utføres. 
Planen er at vi lager ett arrangement på tvers av våre grener hvor 
alle er velkomne av utøvere og voksne. I utgangspunktet ingen øvre 
eller nedre grense for å kunne delta. Det må lages en 
påmeldingssak i sportsadmin. Arrangementet må bekjentgjøres på 
vår hjemmeside, og det må sendes en innbydelse til klubber. 
Påmeldingsfrist en uke før. 
John Egil utarbeider en oversikt med kart over de forskjellige 
aktiviteter det er vurdert gjennomført under befaringen.  
Det bør være en informasjonssak ved parkering som beskriver 
aktiviteter. 
Aktivitetene organiseres med en leder på hvert sted, og vi rullerer 
underveis. 
Det legges opp til å benytte grillplass. SIL Alpint kan være ansvarlige 
her. Skikrets foretar innkjøp av grillmat – pølser, drikke etc. 
Håvard undersøker muligheten for å kunne få div drikker fra BAMA. 
Det bør være ett lydanlegg. John Egil har det fra Kjerringåsen. 
Tore undersøker muligheten om støtte fra forbundet, da dette er 
noe vi kan gjennomføre som ett SUM tiltak 

  

02 - Idrettsregistrering 
Håvard gjennomgikk fersk rapport om status registrerte klubber. 
Mye er nå på plass. Vi fordelte ett par klubber som i skrivende 
stund nå er registrert. 
 
 

 
 

 

03 Økonomioversikt status regnskap 2019 
 

- Denne er oversendt fra Adm sjef til styret. Vi tok den til etterretning 
uten kommentar. 

 
 

  



 

 

04 Tilbakemeldinger fra forbund i NSF 
- Tore orienterte om økonomisituasjon, permitteringer og Covid 19 

tiltak 

 
 
Tore 

 

05 - Eventuelt 
1) Vi diskuterte vår rolle i Team Oslofjord. Det finnes ingen 

sponsor for øyeblikket. Økonomi er sikret ut året. Deretter 
usikkert med støtte fra forbund. Østfold har pr nå ingen aktiv 
representant. 
Sturla foreslo at vi bør få noe igjen for å ivareta vårt 
representantskap siden vi ikke har utøvere, og kun bidrar 
økonomisk. Teamet bør kunne legge en aktivitet/samling til 
Østfold slik at vi føler eierskap. For øvrig bør vi som tidligere år 
bli kjent med datoer for samlinger, og de bør være åpne for 
våre seniorer. 
Tore har dialog med Erland og det må informeres bedre til 
kretsledere/LK ledere om fremdrift og status. 
Sturla mener representant fra LK Østfold bør kunne ta over 
rollen til Erland, dersom vi ikke får han til å stå i perioden frem 
til valg 2021 

 
2) Team Craft har endret både leder og hovedtrener, LK er kjent 

med dette. Vi bør ha ett bedre samarbeid om informasjon og 
aktivitet til utøvere. Ellers er det veldig bra at de har tatt ansvar 
for dette. 
 

3) Håvard forklarte litt om sponsoravtale med bilbutikk1, vi får de 
samme fordeler som er avtalt med forbundet sentralt, men det 
er en egen avtale som er forhandlet for vår del i Østfold. 
Uavhengig av forbundet sentralt. 

4)   Tore orienterte om anleggsstatus, hvor anleggsutvalget har         
                    innstilt til anleggspolitisk program for Østfold. Denne          
                    sendes ut som informasjon i egen mail. 

 
5)    Planlegging for aktivitetsdag gjøres fremover av den enkelte. Vi      
       avholder møte vedr aktivitetsdag den 19 august på Kalnes.  
       Deretter foretas detaljert utførelse av den enkelte. 
 
Det er fint om Thor kan lage en sak om dette på vår hjemmeside i 
mai/juni. Innbydelse bør sendes ut etter vårt møte den 19/8 
 
Høstmøte skiforbund er 16 og 17 oktober. Vårt eget kretshøstmøte 
kan være etter dette. Hva med 28/10? 
 
John Egil har reservert plass i SNØ, den 10. oktober. 
Øvrig møteaktivitet for oss tar vi under styremøte den 19 august 
 
Ha en god Corona fri sommer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Neste møte: 19/8 
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