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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 28.04.2021 kl. 2000 
Sted: Teams 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Håvard Lysaker, Anne Segtnan, Tom Andre Brenna, John Egil Måleng og 

Sturla Korsæth.  Erland Ensrud (ØSK repr. i styringsgruppen til TEOF deltok på sak 5) 
 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Kretsting – beretninger, innstillinger og premieringer – utførelse, dirigent 
Saksdokumentene til skikretstinget ble gjennomgått.  Alt som skal være med er 
nå på plass.   Det ble gjort noen endringer i langtidsbudsjettet for 2022 og 2023. 
 
Vedtak: 
Sigmund Vister vil bli foreslått som dirigent på tinget. 
Premieutdelingen vil finne sted kl.1830.  Det sendes invitasjon til vinnerne. 
Følgende skal ha stipend og statuetter for 2020: 
Bronse:  Tora Rønneberg Weng, Andreas Olsen Tomta, Christian                 
                             Alexander Saxegaard Klund. 
Sølv:  Marcus Dahl-Rismyhr, Elise Fredheim Simonsen 
Stipend: Amund Korsæth, Johan Unneberg, Andreas Bergsland 
Pga. at alle hovedrenn ble avlyst i 2021 deles det ikke ut stipend og statuetter 
denne sesongen. 
Jubileumspokal tildeles Elsa Dalbye - Moss Skiklubb 
Magnorpokalene vil ikke bli delt ut for hverken sesongen 2019/20 eller 
sesongen 2020/21. 

 
 
 
 
 
 
Thor 

 

02 Skiting NSF – utførelse. 
Årets Skiting blir på teams lørdag 12.06 kl. 09.00-18.00.  Det er laget en 
samleside med oversikt over både skitinget og fagmøtene til grenene.  Her vil 
også sakspapirene bli lagt ut så snart de er klare. 
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-
samlinger/skitinget2021/ 

  

03 Koronastøtte 
ØSK har mottatt kr. 40 000.- fra NSF til støtte for ekstra kostnader ifm. 
koronarestriksjoner.  Klubbene har blitt bedt om søke om å få dekket 
ekstraordinære utgifter som skyldes korona. 
Vi har mottatt 3 søknader:  

• refusjon leieutgifter ifm. NM kombinert fra Bård Løken - kr. 5 500.- 
• ekstrautgifter fartssamling fra AK - kr. 12 000.- 
• ekstrakostnader ifm. samling fra Team Craft - kr. 3500.- 

Vi har tidligere dekket kr. 8 000.- ifm. kretsens langrenns samling i Trysil 2020. 
 
Vedtak: Søknadene fra Løken og alpinkomiteen dekkes i sin helhet. Håvard 
sjekker med Team Craft når det gjelder gjennomføringen av samlingen på 
Sjusjøen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håvard 

 

https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/skitinget2021/
https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/moter-og-samlinger/skitinget2021/


 

 

04 Samordnet rapportering – status - hvem mangler? 
Klubbene har frist til 30.04.2021 med å rapportere inn medlemstall for 2020. I 
perioden 01-31.05.2021 kan vi følge opp mangelfull rapportering. 
Rapporteringen vil være åpen for klubbene i denne perioden. 
Det er viktig at vi følger opp våre klubber slik at vi synliggjør den skiaktiviteten 
som er i Østfold. 

 
 
 
 
Styret 

 

05 Status Team ELON Oslofjord, ved Erland 
TEOF er et av 5 regionlag i Norge.  Har hatt løpere både WC og U23 VM. 
• Har denne sesongen hatt 2 trenere i 40% og 30% stilling. 
• Løperne har gitt gode tilbakemelding på opplegget. 
• Fellesøkter er gjennomført sammen med Team Obos. 
• Smøresamarbeid for alle løpere i regionen ble administrert og koordinert av 

teamet. 
• Samarbeidsavtaler for TEOF: 

o Tilgang til SNØ for løperne. 
o Avtale med Sørensen Sport. 
o Salg av utstyr for BD. 

• Ny hovedtrener er ansatt (60% stilling) Assistent trener i 50% stilling. 
• Det er gjort et foreløpig uttak av løpere. Kan bli endring hvis noen får plass 

på sentrale lag. 
• Økonomien er god. 

  

06 Eventuelt 
a) Vårmøte grener 2021. 

• alpint og hopp kommer til å ha vårmøter uavhengig av kretstinget. 
• langrenn gjennomfører sitt vårmøte etter skikretstinget på teams 

tirsdag 11.05. 
 

b) Styremøte før skitinget. 

Vedtak:  Det blir et ekstra styremøte på teams onsdag 02.06.  Hovedsaken på 
møte blir de sakene som skal opp på skitinget. 
 
c) Gjennomgang av statuttene for prisene som deles ut på kretstinget. 

• skal senior også tildeles stipend?  
• hva skal være plasseringsgrensen for å kunne motta stipend og 

statuetter? 

Vedtak:  Det gjøres en gjennomgang av statuttene på første styremøte etter 
ferien. 

  

 
 
Neste møte: Kretsting 11.05.21. 
 


	Frist
	Ansvar
	Saker til behandling 
	Nr.:
	01
	Thor
	02
	Håvard
	Styret
	06
	Neste møte: Kretsting 11.05.21.

