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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 24.04.2017 kl. 1830 
Sted: Mesterhus, Moss 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen,  Jan Lexerød, Annvor Greibesland og Thomas Myrvang. 
Forfall: Tore Sandem, Cathrine Winther Johansen og Jan Børre Johansen 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

02 Rapport fra grenene. 
Langrenn: 
a) Under NM del 2 ble Espen Frorud nummer 4 på 50 km. 
b) Sindre Johansen, Jørgen Lippert og Sigve Kolderup deltok på NC finalen på   

Gålå. 
 
Hopp: 
a) Bare et renn har blitt gjennomført i regionscupen denne sesongen. 
b) Det har vært fine forhold i Tomter.  Kåre skal på sesongavslutningen i  

Tomter. 
c) KM hopp blir mest sannsynlig arrangert på plast. 

 
Alpint:  
a) 8 løpere deltok på Telenorlekene på Voss. 
b) ØSK hadde også 2 deltakere under hovedlandsrennet på Hafjell. 
c) 9 løpere deltok på Bendit Alpinfestival på Ål. 
d) Det jobbes med en ny barnebakke Middagsåsen. 

  

03 Økonomi. 
Det framlagte regnskapet pr. 28.02.2017 tas til etterretning. 

 
 

 

04 Skipolitisk dokument. 
Det ble gjort en gjennomgang av tiltakene vi har prioritert.  Det ble gjort noen 
justeringer av fristene for når tiltakene skal være gjennomført. 
 

  



 

 

05 Søknad om utviklingsmidler fra Team Craft Østfold. 
Team Østfold langrenn søker om kr. 20 000.- for å dekke deler av utgiftene 
teamet har hatt i forbindelse nasjonale konkurranser i vinter. 
Vedtak: Et enstemmig styret vedtok å ikke støtte denne søknaden. 
Begrunnelsen for avslaget er: 

• Søknaden ligger på siden av de fleste kriteriene for tildeling av 
utviklingsmidler. 

• Hvis det skal gis støtte til deltakelse i forbindelse med nasjonale 
konkurranser skal dette kanaliseres igjennom grenkomiteene slik at 
midlene blir fordelt på alle kretsens løpere. 

• På skikretsens budsjett for 2017 er det satt av totalt kr. 35 000.-  til 
utviklingstiltak.  På skikretstinget våren 2017 skal det vedtas en ny 
handlingsplan for skikretsen.  For at kretsen skal få gjennomført de 
tiltakene som ligger i denne planen trenger vi å bruke av 
utviklingsmidlene.  

  

 06 100–årsjubileumet. 
Invitasjonen er sendt ut. 
Kretsens historie 1917-2017 er nesten ferdig. Denne skal legges fram på 
kretstinget og på jubileumsmiddagen. 
 

  

07 Eventuelt 
a) Statuetter  

Liste over premievinnere i HL og NM jr. må sendes kretskontoret og Jan L. 
snarest.  Det er bare langrenn som har premierte denne sesongen. 
Statuttene deles ut i forbindelse Swenor cup avslutningen. 

b) Magnorpokal 
Vedtak: Magnorpokalen for 2017 tildeles: 

• Nicolai Mikalsen (SIL) 

• En jente fra langrenn. LK innstiller kandidat. 
Pokalene deles ut i forbindelse med Swenor cup avslutningen. 

c) Jubileumspokal  
 Vedtak:Jubileumspokalen for 2017 tildeles: 

Pokalene deles ut i forbindelse med Swenor cup avslutningen.  
 

 
 
Jan Børre 
 
 
 
 
Jan Børre 

 
 
Snarest 

 
 
 
Neste møte: 
Styremøte 15. april i Askim 


