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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 22.10.2020 kl. 1830 
Sted: Teams 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Håvard Lysaker, John Egil Måleng, Sturla Korsæth og Anne Segtnan. 
Forfall:  Tom Andre Brenna 
 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Info fra NSF 

Høstmøte i NSF ble gjennomført 21.10.20 

• Regjeringen kommer med tiltakspakker til idretten der støtten gis 

til gjennomførte arrangement som pga. korona sitasjonen mister 

inntekter. 

• NM jr. langrenn vil gå over to helger. 

• Ingen NC-langrenn i 2021. 

• Tiltak for å øke antall medlemmer i skiidretten. 

o Mer penger til rekruttering og mindre til toppidrett. 

o Skiutviklere i regionene/kretsene. 

• Nytt strategidokument skal vedtas på skitinget i 2021 «Skiglede for 

alle». 

Tore  

02 Gjennomgang om aktivitet. 

Langrenn 

a) Samling i SNØ 10.10.20 

b) Samling Trysil 12-15.11.20 for 13-16 åringer. 

c) Rulleskirenn gjennomført i Fredrikstad, Trøsken og Moss. 

d) Frist for å søke renn er satt til 01.11.2020.   

• Spesielt viktig å finne arrangører til KM og SNØ cup rennet 

som er lagt til Østfold. 

e) Sesongen 2020-21 avsluttes med rulleskirenn i april. 

f) Jentesamlingen er utsatt til våren 2021. 

Alpint 

a) Samling i SNØ 10.10.20 

b) Det er planlagt samling i SNØ, Kvitfjell og Hafjell før jul 

c) Det er lite aktivitet i V/S.  

d) ØSK har ukentlige treninger i SNØ sammen med Akershus. 

Komitelederne 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

03 Gjennomføring av høstmøte med agendaer  
Møte avholdes både som fysisk og digitalt møte onsdag 28.10.20 kl. 1800. 
Det fysiske møte blir på Foreningshuset Slitu.  Lokalet er godkjent for 80 
personer.  
Tom Andre har ansvaret for det digitale møte. 
 
Foreløpig Agenda: 
Fellesdel kl. 1800 -1830 

• Informasjon fra krets og forbund ved Tore 

• Skiforbundets koronaveileder 

o Innledning Tore 

o Fredrikstad Skiklubb – hvordan gjennomføre arrangement 

med dagens smittevernregler. 

Gren møte langrenn fra kl. 1900- 2100 
 
Sturla og Tore sender over detaljert agenda til Thor slik at den kan legges 
ut på hjemmesiden i forkant av møte. 
 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tore og Sturla 
 

 

04 Felles gjennomgang etter samlingen i SNØ  
Langrenn tar en evaluering av samlingen på høstmøte.  Gode tilbake-
meldinger så langt. 
 
For alpint var samlingen «et være eller ikke være».  Alle som er aktive var 
på plass.  

Sturla og John 
Egil 

 

05 Enkel gjennomgang av økonomi, - stimulering- og Corona midler. 
Det ble gjort en kort gjennomgang av regnskapet.   Inntektene er som 
budsjettert mens utgiftene er mindre pga. koronasituasjonen.  Det betyr at 
det ser ut til å bli et overskudd i 2020. 
Langrenn har mottatt kr. 20 000.- fra LK sentralt til samlingen i SNØ og til 
utdanningstiltak. 
Kretsen har også mottatt kr. 40 000 i stimuleringsmidler som skal brukes på 
økte utgifter i forbindelse med samlinger, møter, og arrangement. 

Thor  

06 Kjøp av bekledning til styremedlemmer 

Kretsstyret har fått mulighet til å bestille tøy direkte fra BJ.  Bestillingene 

sendes innen 01.11.2020 til Thor for innsending av en samlet bestilling. 

Vedtak:  Det ble bestemt å kjøpe inn jakker fra BJ til medlemmene av 

kretsstyret. Styremedlemmene sender sin størrelse på jakke snarest til 

kretskontoret. 

Tore/Thor  

07 Eventuelt 

Ingen saker 

  

 
 
Neste møte:  
Høstmøte 28.10.20 Slitu 
Styremøte 23.11.20 Moss 


