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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: 01.09.14. kl.18.30 
Sted: Brannstasjonen, Askim 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Tore Sandem, Jan Lexerød og Annvor Greibesland. 
Forfall: Terje Jensen og Cathrine Winther Johansen. 
Ikke møtt: Karl Sofus Engen 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Kort oppsummering, kommentarer til vårmøtet i Tistedalen. 
a) Flott ramme rundt møtet i Tistedalen. 
b) Langrenn og hopp hadde fagmøter. 
c) Skiing Norway. Det er vanskelig å få klubbene til å selge sponsorpakkene. 

 Saken tas opp på neste styremøte. 
d) Valgkomiteen burde ha informert Trond Smaadahl om at han ikke ble 

innstilt til gjenvalg i HK. 

  

02 Rapport fra grenene. 
Langrenn: 
a) To rulleskirenn har blitt arrangert på nye E18 med veldig god deltakelse. 
b) Team Østfold har hatt to samlinger i løpet av sommeren. 
c) Team veidekke Oslofjord har gjennomført åpne samlinger for alle senior      
         løperne i området. 
d) NTG Lillehammer har gitt tilbud om samlinger for 14-15 år i høstferien. 
        
Hopp: 
a) Hopp har gjennomført en miljøsamling i Årjäng. 
 

Alpint: 
a) V/S har hatt barmarkstreninger i hele sommer. 
b) Det blir spennende å se hvor mange som møter på barmarkstrening til 

høsten. 
c) Middagsåsen jobber mot kreditorer.  Det er ikke alt som er klart enda.  

 Det uklart om anlegget blir åpnet til vinteren. 

 
  
 
 
 

 

03 Økonomi. 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning.  

  

04 Rudskogen Grand Prix. 
Saken utsettes til neste styremøte.  Da må det legges fram en 
evalueringsrapport.  Langrennskomiteen har møteplikt på neste styremøte.   

 
 
Terje 

 

05 Rapport fra miljøsamling i hopp i Årjäng. 
Saken utsettes til neste styremøte. 

 
 

 



 

 

06 Behov for kompetanseheving? Hva? 
a) Alpint venter på at de nye trenerkursene skal bi ferdig. 
a) Kurs om skiutstyr. Hva bør man kjøpe?  Hvor mye skal man kjøpe? 
b) Preparering av ski.  En aktiv skiløper i kretsen kan komme og gi tips.  Team 

Veidekke Oslofjord løper Sindre O. Palm bør være aktuell som 
foredragsholder. 

c) Tidtagerkurs på de nye klokkene.  Emit for langrenn og Alge timing i alpint. 

  

07 Kort rapport fra Tinget i Loen 
a) Flott ramme rundt tinget i Loen. 
b) Veldig hyggelig og rolig atmosfære. 
c) Det ble vedtatt at Trondheim kan søke VM nordiske grener 2021 
d) Trenerløypa er ikke klar for alle grener. 
e) Skipolitiskdokument ble revidert. 

  

08 Bestemme samling for utdeling av Cuppremier, Jubileumspremier, 
Magnorpremier. 
Kåre sjekker med Terje når premieutdelingen skal være.   
Vedtak: 
Langrenn innstiller på hvem som skal ha Jubileumspokalene (en til hvert 
kjønn).  Styret gjør vedtak. 

 
 
 
 
Terje 

 

09 Møteplan for høsthalvåret. 
Vedtak: 

 Møte tirsdag 07.10.14 Moss 

 Høstmøte mandag 27.10.14,???? 

 Møte mandag 03.11.14 Askim 

 Møte onsdag 10.12.14 Moss 
Alle styremedlemmene må gå igjennom møteplanen og melde tilbake hvis 
det ikke passer.   
Komiteene skal stille med varamedlem hvis ledere i komiteene ikke kan 
møte. Komitelederne er ansvarlig for at komiteen er repr. 
Annvor har møterett på alle styremøtene i ØSK 

 
 
 
 
 
 
 
 
Komiteledere 

 

10 Eventuelt 
a) Anleggsseminar 19-21.09.14 i Oslo. 
b) Stortinget skal i høst vedta om Norge skal søke OL i 2022. Det er viktig at 

alle snakker varmt om OL i 2022. 

 
 

 

 
 
Neste møte tirsdag 07.10.14 i Moss.   
 


