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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 21.11.2016 kl. 1830 
Sted: Norconsult, Askim 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Jan Børre Johansen, Tore Sandem og Annvor Greibesland  
Forfall: Cathrine Winther Johansen, Jan Lexerød og Thomas Myrvang. 
 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

02 Rapport fra grenene.  
Langrenn: 
a) Terminlisten er snart på plass.  Det vil bli 11 renn sesongen 2017. 
b) Trøsken vurderer å legge inn Kulåssprinten i terminlisten. 
c) Bra resultater av flere Østfoldløpere på Beito.   
d) Torsbysamlingen ble gjennomført 14-16.10 med mange løpere.  
e) Budorsamlingen skal arrangeres helgen 02-04.12. 
f) ØSKs jubileumsrenn i langrenn blir KM normaldistanse som Trøsken  

 arrangerer lørdag 28.01.17. 

  

03 Økonomi 
Det ble redegjort for den økonomiske situasjonen. Budsjettet til hovedkassa 
ble gjennomgått. 
Vedtak:  Budsjettet 2017 vedtas på møte i desember.  Budsjettet for 
komiteene sendes ut til komiteene for behandling.  Komiteene returnerer 
sine budsjettet til kretskontoret innen 10.12.2016. 

 
 
 
 
Komite-
lederne 

 

04 Søknad om utviklingsmidler. 
Team Østfold (langrenn) har søkt om kr. 20 000.- av utviklingsmidlene.  I 
statuttene for disse midlene kan det maks bevilges kr. 10 000.- pr. tiltak. 
 
Vedtak:  Team Østfold støttes med kr. 10 000.- til utøverutvikling. 

  

05 Antidopingarbeidet. 
Alle løperne på Team Østfold skal gjennomføre «ren utøver».  
 
Vedtak: Det sendes ut en e-post der vi oppfordrer klubbene til å ta «rent 
idrettslag». Det er styrene i lagene som skal gjennomføre «ren utøver». Alle i 
kretsstyret skal gjennomføre «ren utøver» før neste styret. 

 
 
 
 
 
Alle 

 



 

 

 06 100-årsjubileumet 
Jubileumsskrift fra 1988-2017 
Dette heftet skal trykkes på papir med høy kvalitet, og i farger.  
Det skrives i bolker på fem og fem år. 

 Bilder fra de forskjellige epokene med presentasjon av aktuelle 
utøvere og prestasjoner.  

 NM-vinnere/utøvere, VM-vinnere/utøvere og OL-utøvere/vinnere.  

 Utvikling på anleggsiden i Østfold 
 
Historien fra 1917 - 2016  
Historien fra 1917 - 2016 er nå skrevet for alle grenene. Her er det ganske mye 
detaljert og fyldig stoff. Denne trykkes opp i enkelt A4-format. 
 
Det som er skrevet må kvalitetssikres av komiteene. 
  
Jubileumsminne 

 Jubileumsbøffer som deles ut til alle deltakerne på jubileums-
arrangementene. Det bestilles 600 stk. 

 

 Jubileumspinn. Pregingen her skal være logoen til Østfold Skikrets 
samt 100 år. Denne deles ut til alle gjester på jubileumsfesten. Den blir 
på denne måten et eksklusivt minne. 

  
Foredrag i forbindelse jubileumsfesten 
Skihistoriker Thor Gotaas er et godt alternativ. 
  
Gester: 
Det lages en liste over de som skal inviteres (her må vi ikke glemme noen). 
  
Toastmaster: 
Her må vi finne en som kjenner skisporten i Østfold. Sigmund Vister er en som 
kan være aktuell.  
  
Redaksjons- /jubileumskomiteen skal ha et møte i uke 48.   
Her skal man fordele oppgaver og organisere arbeidet fram mot 
jubileumsfesten 20.05.2017 

 

  

10 Eventuelt 
a) Handlingsplan 

Settes på sakslisten til neste styremøte. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Neste møte: 
Styremøte mandag 12.12.2016 i Moss 


