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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: 04.11.14. kl.18.30 
Sted: Brannstasjon Askim 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Tore Sandem, Terje Jensen og Annvor Greibesland. 
Forfall: Jan Lexerød og Cathrine Winther Johansen 
Ikke møtt: Karl Sofus Engen 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

02 Rapport fra grenene. 
Langrenn: 
a) Høstmøte var stille og rolig. 
b) Terminlistearbeidet for sesongen 2015/16 vil allerede starte mai 2015. 
c) Mangler arrangør KM sprint. 
d) Det er ikke bestemt når KM stafett skal arrangeres. 
e) Trøsken IL skal se på muligheten til arrangere et langrennscross renn. 
f) Det jobbes også med å få til et renn med skibytte. 
g) Liste over hvem som er lagledere under NC rennene er snart ferdig. 
h) Klubber som har behov for smørehjelp kan ta kontakt med Trond Wiggo    

  Hagen.  Dette gjelder NC-rennene på Lygna og på Nes. 
 
Hopp: 
a) Høstmøte skal være på Ekeberg sammen med Oslo og Akershus 
b) Rullehoppbakken blir brukt under åpen dag i Østfoldhallen.  

 
  
 
 
 

 

03 Økonomi. 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning.  

  

04 Tilskudd til komiteene. 

 Drøfting av fordelingsnøkkel. 

 Fordeling. 
Det er satt av totalt kr. 120 000.- i komitetilskudd for 2014. 
Vedtak:  Tilskuddet for 2014 fordeles slik: 

 Langrenn kr. 72000 (60%) 

 Alpint       kr. 24000 (20%) 

 Hopp        kr. 24000 (20%) 

  

05 Budsjett 2015. 
Drøfting av budsjettarbeidet. Komiteenes egen ”Handlingsplan” bør ligge til 
grunn for budsjetteringen.  Det ble gjort en gjennomgang av budsjettforslaget 
og malen for komiteenes budsjett. 
Vedtak: Budsjettet tas opp til ny behandling i desember møte.  Her skal 
komiteene legge fram sine budsjett med egen «handlingsplan». 

 
 
 
 
Komiteledere 
 

 
 
 
 
10.12 



 

 

06 Skiing Norway. 
-Vi bør se på dette prosjektet en gang til. 
Vedtak: Styremedlemmene oppfordres til å ta kontakt med noen bedrifter 
som kan være aktuelle for å inngå en avtale om Skiing Norway.  Dette gjøres 
før neste styremøte. 

 
 
Alle 
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07 Antidoping. 
Ut fra NSF`s klare signaler bør vi drøfte noen tanker omkring skolering i egen 
krets. 
Vedtak: Det ses på muligheten til å lage en samling for kretsstyrene sammen 
med nabokretsene der man gjennomfører E-opplæring i antidoping.   

 
 
 
Kåre 

 

08 Eventuelt 
a) Tilskudd til løypemaskiner 

Skiptvedt IL og Halden Skiklubb har fått støtte til kjøp av løypemaskin.  
Spydeberg IL fikk ikke støtte i første runde, men det er mulig at man kan 
komme i betraktning seinere hvis noen ikke benytter tildelte midler. 
 

b) Søknad om støtte til samlingen i Torsby fra LK 
26 løpere var med på samlingen.  Niclas Grön (tidligere svensk og finsk 
landslagstrener) var med som trener.   

Vedtak: Det bevilges kr. 10 000.- i støtte til samlingen i Torsby.  Pengene tas 
fra posten utøverutvikling. 

 
 

 

 
 
Neste møte: 
Styremøte onsdag 10. desember (Moss) 


