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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 27.09.2017 kl. 1830 
Sted: Askim 
Referent:      Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Tore Sandem, John Egil Måleng, Jan Lexerød, Erland Ensrud og Thomas Myrvang. 
Forfall: Cathrine Winther Johansen 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Godkjenning og eventuelle kommentarer fra møtereferat fra 05.09.17 
Pernille Kristiansen ønsker ikke å være ungdomsrepresentant i styret. Jan 
hører om hun kan tenke seg å sitte i AK. 

Tore  

02 Rapport fra grenene.  
Alpint: 
a) Barmarkstreningene starter for fullt etter høstferien. 
b) Utbyggingen i Kjerringåsen er snart ferdig.  
 
Hopp: 
a) Det jobbes med å få fram strøm til anlegget i Prestenga.  
b) Flere utøvere fra ØSK deltok på RC renn i Midtstua 10.09.   
c) To hoppere fra ØSK deltok under VM i veteranhopp i Romania.  Begge 

tok sølvmedaljer i sine klasser. 
d) Tomter hoppteam arrangerer hoppskole i høst. 
 
Langrenn: 
a) Det trenes bra ute i klubber og team. 
b) Terminlisten er stort sett ferdig for neste sesong. 
c) Opel sprinten skal arrangeres 29.10. i Askim. 

Komitelederne  

03 Handlingsplan SUM 
Gjennomgang av handlingsplanen vedtatt på kretstinget 2017.   
Følgende saker, som skal gjennomføres høsten 2017, er ikke gjennomført 
så langt: 

• Opprette anleggskomite  

• Informere om SUM på vår- og høstmøter  

• Motivere klubber og grenkomiteer til å informere om sine 
arrangement på sosiale medier og pressen. 

• Utnytte FB og hjemmesiden til å bedre informasjonsflyten. 

• Oppfordre klubbene til å bidra med informasjon som kan legges ut 
på FB og hjemmesiden 

• Skiidretten skal være representert i alle Idrettsråd 

• Kretsen skal være repr. i styringsgruppen i team der kretsen har en 
naturlig rolle. 

Vedtak: Tore kontakter Kåre Steffensen og Bjørg Liljedal i forbindelse med 
etablering av anleggskomite.  Det kjøres en opplæringsøkt rundt SUM på 
høstmøte.  

Tore/Thor  



 

 

04 Økonomioversikt pr 31.08 
Det framlagte regnskapet pr. 31.08.2017 tas til etterretning. 

Thor  

05 Status premier 
a) Magnorpokal 
Vedtak: Magnorpokalen for 2017 tildeles: 

o Nicolai Mikalsen (SIL) 
o En jente fra langrenn. LK innstiller kandidat hvis de mener de  

har en noen som er kvalifisert. 
Utdelingen skjer på høstmøte 2017. 
 

b) Jubileumspokal  
Vedtak: Jubileumspokalen for 2017 tildeles: 

o Mathias Lønnestad Flaaten, Moss Skiklubb 
Det sendes ut en ny henvendelse til klubbene der vi ber om forslag 
på jenter til jubileumspokalen. 
Utdelingen skjer på høstmøte 2017. 

c) Statuetter 
Langrenn lager ferdig listen over hvem som skal ha statuetter etter 
sesongen 2017. LK sender en oversikt til Jan som står for bestillingen av 
statuettene. 
LK avgjør hvor denne utdelingen skal skje. 

Komitelederne  

06 Status høstmøter i skikrets og forbund, agendaer og påmeldinger 
a) NSFs Arrangør- og anleggsseminar/Høstmøte arrangeres 13-15.10. på 

Gardermoen. Det er viktig at ØSK er godt representert. 
b) Høstmøte i ØSK arrangeres 31.10 i Moss.  

Hovedtema på fellesdelen blir presentasjon av hvordan klubbene kan 
utvikle sportslige planer med utgangspunkt i skipolitisk dokument og 
SUM.  Etter fellesdelen inviteres det til grenvise høstmøter i alle grener. 
Det er viktig å forklare klubbene hvorfor det er viktig å delta på 
høstmøtene. 

Tore  

09 Eventuelt 
a)  Swenoravslutning blir 25.04.18 på Rygge nye ungdomsskole. 

 
 

 

 
 
 
Neste møte: 
Høstmøte 31.10.2017 kl. 1830 i Moss 


