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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 05.09.2017 kl. 1830 
Sted: Askim 
Referent:      Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Tore Sandem, John Egil Måleng, Cathrine Winther Johansen, Jan Lexerød, Rebecka Dalbye 

(LK) og Thomas Myrvang. 
Forfall: Erland Ensrud 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Gjennomgang av møtereferat, av 30.05.17. 
På forrige styremøte ble det vedtatt at HK og AK, til første møte etter 
ferien, skulle finne en kandidat hver til valgkomiteen.  I og med at 
kandidatene ikke var på plass utsettes dette til neste styremøte. 

Tore  

02 Rapport fra alle komiteer vedr status om aktivitet  
Alpint: 
a) Det har vært tilbud om barmarkstrening 2 ganger i uka igjennom 

sommeren.   
b) Løpere fra østfold har vært med på samlinger på Juvass sammen med 

både Lillehammer Skiklubb og IRS.  
c) Det er planlagt ny samling på Juvass i uke 40. 
d) SIL skal ha samling på Harehjellhytta helgen 20-22.10.17.  
e) SIL har inngått et treningssamarbeid med Lillehammer Skiklubb. 
f) KM helgen blir 10-11.02.2018 i Kjerringåsen. Det vil i tillegg bli 

arrangert to renn til i Kjerringåsen.  
g) Det er en gruppe for 10 år og yngre som trener i Middagsåsen. 
h) Det planlegges trener 1 kurs i høst. 
 
Hopp: 
a) Et medlem har trukket seg fra HK. Pr. i dag er det 5 medlemmer i HK og 

komiteen mener at det er tilstrekkelig med 5 medlemmer. 
b) KM er gjennomført på plast i Midtstulia.  3 deltakere fra Østfold. 
c) HK arrangerte kretssamling 19.08.17 i Midtstulia med 9 hoppere. 
d) Det blir kretsrenn i Tomter i vinter.  Det blir renn i Furukollen hvis 

forholdene tilsier det. 
e) Tomter har nå et moderne snøproduksjonsanlegg. 
f) Innetreningen starter etter høstferien i Askim. 
 
Langrenn: 
a) LK har hatt to komitemøter. 
b) Det er jobbet godt med terminlisten. Det er kun to helger det ikke blir 

renn i Østfold i vinter. 
c) Langrenn i Østfold bør utdanne egne kursinstruktører. Saken tas videre 

til LK. 
d) En meget vellykket jentesamling ble arrangert 01-02.09.17 i Moss.   

Komitelederne  



 

 

03 Gjennomgang av NSFs høstmøtet 2017 
NSFs høstmøte arrangeres sammen med arrangør- og anleggsseminar 
helgen 13-15.10.17 på Scandic Gardermoen. Det er viktig at vi er 
representert på møtene. 
Den enkelte melder seg på selv.  Informasjon om møtene og påmeldinger 
ligger på NSFs hjemmeside. 

Tore/ 
komiteene 

 

04 Referat fra telefonmøte med skiforbundet 
Tema for møte var status «Johaugsaken».  I tillegg ble det informert om 
hvilke tiltak som er gjort i kjølevannet av både «Johaugsaken» og «Johnsrud 
Sundby saken». Bla. har forbundet samarbeidet med Statoil for å lage en 
risikovurdering. Det ble også informert om hva NSFs har dekket av utgifter i 
forbindelse med «Johaugsaken». 

Tore  

05 Miljøsamling, felles samling i høst 
På forrige møte ble det diskutert om vi skulle arrangere en miljøsamling på 
tvers av skigrenene i Østfold.   
Vedtak: Fellessamlingen avlyses.   Gaven fra Østfold fylkeskommune på 
kr. 7000.-  kan disponeres av langrenn. 

  

06 Nyskapende anlegg, rullering av anleggsplan og anleggspris 
Sakene oversendes anleggskomiteen. 

Tore  

07 Integreringsansvarlig/Ungdomsrepresentant i styret 
Integreringsansvarlig i styret: 
Tore har vært ØSKs integreringskontakt.  
Vedtak: John Egil overtar vervet som integreringsansvarlig i ØSK.  
Ungdomsrepresentant: 
Jan har snakket med Pernille Kristiansen og hun er villig til å gå inn i styret 
som ungdomsrepresentant. 
Vedtak: Pernille kalles inn til neste styremøte. 

Tore/Jan  

08 Statuetter/premier 
LK har diskutert om det kan være riktig å dele ut statuettene fra sesongen 
2016-17 i forbindelse med KM 2018.  
Vedtak: LK avgjør hvor de vil dele ut statuettene. Magnorpokalene og 
jubileumspokalene deles ut på høstmøte 2017. 

 
 
 
Komiteene 

 

09 Eventuelt 
a) Komitemøter – hyppighet og referater fra disse møtene 
Vedtak: Komiteene bestemmer selv hvor mange møter de har behov for. 
Det lages referat fra alle komitemøtene som legges ut på kretsens 
hjemmeside. 
b) «Fluorsaken».   

Skal LK eller hovedstyret mene noe i denne saken?  Erland ønsker 
innspill på hvordan den skal behandles. Saken ble tatt opp på NSFs 
vårmøte langrenn 2017. Den skal opp igjen på LKs høstmøte 2017. 

Vedtak: LK ØSK behandler saken og fronter sitt syn på høstmøte 2017. 

 
Komitelederne 
 
 
 
Erland 
 

 

 
Neste møte: 
Styremøte 25.09.2017 kl. 1830 i Askim 

https://www.skiforbundet.no/arrangor-anlegg/

