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Referat fra Styremøte i Østfold Skikrets. 
Dato:  15.01.2020  
Sted:  Askim 
Referent: Thor Gjelsvik     
Deltakere:  Tore Sandem, Anne Segtnan, Håvard Lysaker, Tom Andre Brenna, John Egil Måleng og 

Sturla Korsæth.  
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Gjennomgang av referater fra styremøte 27.11.2019 
Ingen merknader 

  

02 Statusrapport fra komiteene: 
Tore: 

a) Kretslederne hadde et telefonmøte rett før jul.  Høringsfristen på  
forslaget fra org. utvalget i NSF ble utsatt til 13.01.20.  

b) Det er kretsledermøte i forbindelse med NM uka på Lillehammer i mars. 
Alpin; 

a) Kjerringåsen har vært opp ca. en uke så langt i vinter. 
b) SIL har hatt flere nye utøvere på trening i høst. 
c) To HL-løpere har reist til Hovden for å kjøre fatsrenn. 
d) Treningsrennene, som var satt opp som rangeringsrenn, flyttes til etter 

KM. 
e) Ca. 20 løpere deltok på samlingen på Skeikampen før jul. 
f) Prøver å få til treninger i SNØ sammen med en klubb i Akershus. 

Hopp; 
a) Rennene som er satt opp i terminlisten så langt er avlyst.  Håper å få 

arrangert RC rennet i Furukollen 09.02. 
b) Ole Skatvedt har tatt 2 sølvmedaljer under VM for veteraner i Seefeld.   
c) Karoline Skatvedt har vunnet to NC-hopprenn i Vikersund. 
d) Marius Aas Hast har rykket opp til NC elite. 
e) Johannes Løken ble nr. 20 i senior NM kombinert. 

Langrenn; 
a) Sesongen er i full gang utenfor kretsen. 
b) Ingen av arrangørene, som er satt opp til å arrangere KM 25-26.01.20, 

har nok snø til å arrangere rennene.  Ingen ønsker å flytte. Tistedalen 
ønsker å prøve å arrangere sprinten senere i vinter. 

Vedtak: KM 25-26.01.20 flyttes til Røtterudmoen skistadion i Nannestad i 
samarbeid med Akershus Skikrets.  KM sprint blir forsøkt arrangert senere i 
vinter.   

c) Det blir ikke flourkontroll i Østfold denne vinteren 
d) Det jobbes med å få til et TD-kurs 05.02.20. 
e) Påmeldingsfristen for lag til ungdomsstafetten i Holmenkollen er 

27.02.20. 

 
 
 
 

 

03 Økonomi/budsjett 
Forslaget til budsjett for 2020 ble gjennomgått. 
Vedtak:  Forslaget til budsjettet for 2020 ble vedtatt. 

Thor  



 

 

04 Høringsutkast organisasjonsprosessen 
Svaret er sendt til NSF innen fristen 13.01.20. 

Thor og 
Tore 

 

05 Avklaring sponsor 
En et års avtale med Bilbutikk1 er underskrevet.  Samarbeidet gir kretsen en 
inntekt på kr. 20 000.- i 2020. 
Avtalen innebærer at Bilbutikk1 skal profileres på noen utvalgte arrangement. 
Det jobbes med et tilbud til alle medlemmer i Østfold Skikrets. Kretsen kan tilby 
ansatte og kunder smørekurs som Bilbutikk1 skal betale kr. 5000.- for. 
Avtalen skal reforhandles neste år. Håvard har gjort en utmerket jobb med å få 
på plass denne avtalen. 

Håvard, 
Tore 

 

06 Handlingsplan. SUM – Skiforbundets utviklingsmodell.  
Mål/handlinger og hvordan planene skal synliggjøre respektive grener og 
krets samlet for nevnte planperiode. 
 
Det arbeides med en fellessamling på Kalnes videregående skole. John Egil 
spør skolen om lån av uteområde og lokaler helgen12-13.09.20. 

  

07 Eventuelt 
a) Møteplan 

Styremøte 12.02.20 Moss 
Styremøte 18.03.20 Askim 
Vårmøte 13.05.20 (sted bestemmes på neste møte) 

b) Team Craft 
De som har organisert teamet har signalisert at de slutter etter sesongen.  
Det er et ønske om at kretsen over tar ansvaret. 
 

 
 

 

 
 
Neste møte: 
Styremøte 12.02.20 (Moss) 


