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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: 07.12.15. kl.18.30 
Sted: Rygge 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Tore Sandem, Cathrine Winther Johansen, Jan Lexerød, Jan Børre 

Johansen, Annvor Greibesland og Thomas Myrvang.  
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

02 Rapport fra grenene. 
Alpint: 
a) Kjerringåsen alpinsenter har klart å åpne.  Pga. mildværet har de nå stengt                
         inntil videre. 
b) Det har vært to treninger i Kjerringåsen med godt oppmøte. 
c) En del løpere har vært og trent på snø utenfor kretsen. 
d) Det nærmer seg kvalifisering i skicross til ungdoms OL.  
 
Langrenn: 
a) Det første rennet som Spydeberg IL skulle arrangert 13.12 er avlyst. 
b) TD- og arrangørkurset er gjennomført med stor deltakelse. 
c) Utfordrende å skaffe overnatting i forbindelse med NC-rennet på Hovden. 
d) ØSK har overnatting på Stjørdal i forbindelse med NC-rennet på Steinkjer.  
e) Kretssamlingen på Budor 04-06.12.15 er gjennomført med ca. 25 

deltakere. 
f) Ørje IL har tatt på seg å arrangere KM sprint. 
 
Hopp: 
a) De eldste har hopp på snø i Midtstuen. På grunn av mildværet er bakken 

nå stengt. 
b) Regionsprosjektet arrangerer kurs i E-hopp i Midtstuen onsdag 09.12.15. 
c) Geir Atle Wøien er med i støtteapparatet til kombinertlandslaget. 
d) Furukollen hoppteam skal arrangere KM den 31.01.16 i Furukollen. 

 
  
 

 
 
 
 
 

03 Økonomi. 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning.  
 
Vedtak: Komiteer som går med overskudd i 2015 kan overføre dette til 2016.  

  

04 Budsjett for 2016. 
Budsjettene for 2016 ble gjennomgått. 
 
Vedtak:  De framlagte budsjettene vedtas som ØSKs budsjett for 2016.  

  



 

 

05 Søknad om utviklingsmidler fra LK. 
LK har søkt om kr. 10 000.- i støtte til snøsamlingen i Torsby. 
 
Vedtak:  Samlingen i Torsby støttes med kr. 10 000.-. Pengene tas av 
utviklingsmidlene. 

  

06 Antidopingarbeidet – handlingsplan for Østfold Skikrets. 
Kåre gjennomgikk forslaget til handlingsplan for antidopingarbeidet i ØSK. Det 
sjekkes med Antidoping Norge om det er skigruppene eller hovedlagene som 
skal gjennomføre «Rent IL». 
 
Vedtak:  Forslaget vedtas som ØSK handlingsplan for antidopingarbeidet. 

  

07 Utlysing av midler til bygging av rulleskianlegg. 
Fristen til å søke midler til bygging av rulleskianlegg er 15.01.16. For at 
søknaden skal stå sterkere er det viktig at man også planlegger med en 
skiskytterarena.  
 
Vedtak: Det sendes ut en påminnelse til klubbene.  Søkerne bør planlegge 
med skiskytterarena i forbindelse med rulleskianlegget. 

  

08 Ungdomsstafett på Bislet i forbindelse med internasjonalt friidrettsstevne. 
Oslo Skikrets har luftet om det er interesse for å arrangere en kretsstafett i 
løping, evt. rulleski i forbindelse med Bislett Games. 
 
Vedtak:  Styret anbefaler at Oslo Skikrets jobber videre med arrangementet. 

 
 
 

 
 
 

09 Furukollen hoppteam har søkt om støtte til hoppsamling i Polen. 
Det søkes om å få dekket utgifter for en trener. Totalt kr. 5850,-. 
 
Vedtak: Det dekkes utgifter for en trener til hoppsamling i Polen. Totalt kr. 
5850.-. Pengene tas av utviklingsmidlene. 

  

10 Eventuelt 
a) Møteplan våren 2016 

Første styremøte i 2016 blir i Askim mandag 18.01.  Videre møteplan blir 
satt opp på styremøte i januar. 

  

 
 
Neste møte: 
Styremøte mandag 18.01.16, Askim 


