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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 19.03.2018 kl. 1830 
Sted: Moss 
Referent:      Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Tore Sandem, Rebecka Dalbye (LK), Cathrine Winther Johansen, Jan Lexerød og Thomas 

Myrvang. 
Forfall: John Egil Måleng og Erland Ensrud 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte 
Ingen merknader 

Tore  

02 Rapport fra kretsutvalget – Nytt Viken fylke, og konsekvenser som dette 

får.  

På Skitinget 2016 ble det vedtatt å nedsette et utvalg for å vurdere hvordan 

det kan opprettes en struktur som styrker organiseringen av leddet mellom 

forbund og klubb, dagens skikretser.  

Utvalget har anbefalt skistyret å: 

• Iverksette prosess for regionalisering av kretsapparatet i Norges 

Skiforbund iht. vedtak om regionalisering av fylkeskommuner og 

idrettskretser, med virkning fra samme dato. 

• Gjennomføre en kartlegging av klubbenes faktiske behov fra en 

kretsadministrasjon. 

Skikretsene har frist til 10.04.18 med å gi en tilbakemelding til skistyret. 

 

Vedtak: Styret er positive til at det iverksettes en prosess for å se på 

regionaliseringen av kretsapparatet. Man er usikker på om det er riktig å 

følge vedtakene som er gjort av Stortinget og Idrettstinget. Det er ingen 

grunn til å forhaste seg i denne saken.  Det er viktig at den regionale 

organiseringen ikke går utover aktiviteten ute i klubbene. 

  

03 Økonomioversikt 
Det framlagte regnskapet pr. 31.12.2017 tas til etterretning. 

Thor  

04 Hedersbevisninger som skal deles ut på NSFs ting.  
Frist for å foreslå kandidater er 10.04.18. 
Vedtak:  ØSK foreslår Kåre Steffensen til Norges Skiforbunds Plakett og 
Ole Skatvedt til NSFs gullmedalje for idrettslig innsats.  

Tore  

05 Skitinget i Stavanger, delegater.  
Østfold har 4 tingdelegater.  Det må være 2 av hvert kjønn. 
Vedtak:  Saken utsettes til styremøte 03.05.18. Da vil det også foreligge en 
innstilling fra ØSKs valgkomiteen. 

Tore  



 

 

06 Ting Østfold idrettskrets 17.04.2018  
Frist for å melde på tingdelegater er 10.04.18. ØSK har 4 tingdelegater. 
Vedtak: Tore forespør John Egil Måleng, Erland Ensrud og Kåre Steffensen 
om de har mulighet til å være delegat på ØSKs ting. 

Tore  

07 Status anleggsplan - Resultat fra klubbundersøkelser – eventuelt 
handlingsplan SUM 
Det har kommet inn svar fra 15 klubber på anleggsregistreringen. Det er fra 
ca. 50% av klubbene i kretsen. 
Vedtak: På neste styremøte vil det bli gjort en gjennomgang av status på 
arbeidet med handlingsplanen i kretsen. 

Thor/Tore  

08 Vårmøte 14.05.18 
Årets vårmøte vil finne sted på Slitu.  Tore kontakter Slitu om lokaler. 
 
Agenda fellesmøte: 

• Premieutdeling. Utdeling av statuetter, magnorpremier og 
jubileumspokaler. 

• SUM/Handlingsplan.  Thor kontakter Atle Rolstadaas eller Frode 
Pedersen 

• Informasjon fra NSF ved Claes-Tommy Herland.  Tore kontakter 
Claes-Tommy. 

Tore/Thor  

09 Valg på ekstraordinært ting i forbindelse med vårmøte 
På vårmøte skal det gjennomføres et ekstra ordinært ting der valg er eneste 
sak.  Valgkomiteen har fått liste over de som er på valg og er i gang med 
arbeidet. Det ble gjort noen endringer i listen. NIFs instruks for valgkomite 
sendes valgkomiteen.   
Vedtak:  Henning Moe representerer AK i valgkomiteen. På det 
ekstraordinære tinget skal styre fremme forslag på ny valgkomite.  De 
som går ut av grenkomiteene vil bli spurt om å gå inn i valgkomiteen.  
Tore vil forespørre Kåre Steffensen om han kan ta ledervervet i 
valgkomiteen. 

Tore  

10 Status Swenor avslutning 
Swenor avslutning blir 25.04.18 på Rygge nye ungdomsskole.  Alle 
terminfestede renn er gjennomført i vinter.  Vidar Løfthus og Jørgen Lippert 
kommer på avslutningen.  Swenor stiller med 2 par rulleski og noen ekstra 
premier som uttrekkspremier.  

LK  

11 Statuetter, Magnorpokal og Jubileumspokaler sesongen 2017-18. 
Premiene deles ut på vårmøte.  
Vedtak: Fristen for å sende inn kandidater og lage liste over de som skal 
ha statuetter er 01.05.18.  I tillegg til vil Jørgen Lippert bli tildelt et stipend 
på kr. 10 000.- for sine fantastiske prestasjoner denne vinteren. 

  

12 Årsberetninger 2017-2018  
Vedtak: Grenenes årsberetning sendes kretskontoret inn 01.05.18. 

Thor  

13 Eventuelt 
a) Kretsledermøte i forbindelse med Raw air.  

Tore refererte fra kretsledermøte ifm. Raw air. 

Tore  

 
 
Neste møte: 
Styremøte 03.05.2018 kl. 1830 i Askim 
Vårmøte 14.05.2018 kl. 1800 i Slitu 


