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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 30.05.2017 kl. 1830 
Sted: Rygge 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Tore Sandem, John Egil Måleng, Cathrine Winther Johansen, Jan Lexerød, Erland Ensrud 

og Thomas Myrvang. 
Forfall:  
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Godkjenning og eventuelle kommentarer fra skistyremøte referat, av 15 mai 
Ingen merknader 

  

02 Gjennomgang av skikretstinget 2017, saker som skal avsluttes. 
Valgkomiteen mangler repr. fra hopp og alpint. 
Valgkomiteen må ha innstilling klar minst en uke før kretsting/vårmøte. 
Vedtak: HK og AK finner kandidat til valgkomiteen til første møte etter 
ferien. 

  

03 Rapport fra alle komiteer, status pr nå, og veien videre 
Langrenn: 
a) LK har sitt første møte 14.06.17. Temaer som skal behandles er: 

 Hvordan ønsker LK å jobbe som et team? 

 Terminliste 

 Komiteens ansvar på større konkurranser 

 Kontakt mot teamet («Team Østfold») 

 Kontakt mot Team Veidekke Oslofjord 

 Budsjett 

 Evaluering av Swenorcup, inklusive avslutningen 

 Forventninger krets og klubber 

 Handlingsplanen / Jentesatsing  
Hopp: 
a) Midtstua er åpnet for sommerhopping. 
b) HK har hatt sitt første møte. Saker som ble behandlet var: 

 Terminlisten. Høstspretten blir arrangert i Tomter som vanlig. 

 Tomter hoppteam kommer til å trene sammen med Furukollen 
hoppteam en kveld i uka i Askim. 

 KM blir arrangert 15.06.17 av Kollenhopp i Midtstulia K40/K60. 
c) Tomter jobber med å forbedre snøproduksjon i hoppanlegget. De har  

kontakt med Technoalpin. 
 
Alpint:  
a) SIL bakken i Kjerringåsen venter på en forhåndsgodkjenning.  
b) Det jobbes med barnebakken i Middagsåsen 
c) John Egil kommer til å sette opp et T1 kurs alpint i høst. 
d) John Egil har utarbeidet en sesongplan for samlinger og renn sesongen  

2017-18. Opplegget er åpent for begge klubbene. 

  



 

 

04 Økonomi oversikt  
Vedtak: Det framlagte regnskapet pr. 30.04.2017 tas til etterretning. 

 
 

 

05 Ekstraordinært skiting 2017 
Østfold har 3 representanter på det ekstra ordinært ting som skal avholdes i 
forbindelse med vårmøte på Gardermoen. Tinget er lørdag 10.06. For at ØSK 
skal kunne stille med 3 representanter må det være minst en av hvert kjønn. 
Cathrine kan ikke representere ØSK på tinget. 
Vedtak: Jan er ØSKs representant på det ekstra ordinære tinget i forbindelse 
med vårmøte. 

  

06 Status på handlingsplan for Østfold skikrets, lovnorm og idrettsregistreringen 

 Idrettsregistreringen viser pr. i dag en nedgang på 837 aktive 
skimedlemmer i ØSK.  Totalt er det for 2016 registrert 2147 
medlemmer. 

 Loven til ØSK, som ble vedtatt på skikretstinget 2017, sendes til 
skiforbundet for godkjenning. 

Vedtak: Handlingsplanen 2017-19, som ble vedtatt på skikretstinget, vil bli 
hovedsak på første møte etter ferien.  

  

07 Henvendelse fra Østfold idrettskrets 
Østfold Idrettskrets ønsker en bedre dialog med skikretsen rundt de tiltak de 
jobber med. 

  

08 Møtestruktur og plan for resten av året 
Møteplan: 

 Styremøte mandag 21.08.2017 kl. 1830 Askim 

 Styremøte mandag 25.09.2017 kl. 1830 Rygge 

 Høstmøte mandag 23.10.2017 kl. 1800 ???    

 Styremøte mandag 20.11.2017 kl. 1830 Askim 

  

09 Eventuelt 
a) Jubileumspokalen, magnorpokaler og statuetter. 

Innstillingen av kandidater til de forskjellige premiene var ikke klar til 
Swenor avslutningen. 

Vedtak: Premier deles ut i forbindelse med høstmøte.  
 
b) Jentesamling  

Det er ønskelig å få til en jentesamling på tvers av skigrenene helgen 20-
22.10.  Thor sjekker om Hedda Berntsen kan være med på samlingen.  
Videre planlegging på første møte til høsten. 
 

 
 

 
 

 
 
Neste møte: 
Styremøte 21.08.2017 kl. 1830 Askim 


