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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: 13.01.14. kl.19.00 
Sted: Mesterhus, Rygge 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Tore Sandem, Terje Jensen, Cathrine Winther Johansen og Jan 

Lexerød 
Forfall: Karl Sofus Engen. 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref.  fra forrige møte.  
Godkjent uten merknader 

  

02 Rapport fra grenene. 
Alpint: 
a) V/S har stor aktiviteten.  Ca. 10 løpere har vært jevnlig på snø siden 

begynnelsen desember 
b) SIL har vært på snøsamling. 
c) Fartssamling med innlagt KM er arrangert på Ål sammen med Hordaland  
 
Langrenn: 
a) Et renn er gjennomført og et er avlyst (BDO-cup på Ørje). 
b) Mange løpere har deltatt på renn utenfor kretsen og hevdet seg bra. 
c) Det er ikke renn alle helgene i vinter i Østfold bl.a. mangler det et     
        langrennscross arrangement. Terminlisten skal diskuteres på neste møte i   
        LK. 
d) Oslo og Akershus har spurt om det er mulig å legge et BDO-cup renn til  

  Spydeberg 09.02.14. 
e) Jan Erøy er ØSKs representant under NM senior på Lillehammer. 
f) Det savnes referater fra møte i Team Veidekke Oslofjord 
         
Hopp: 
a) Det ser ut til at KM hopp og kombinert skal kunne gå som planlagt. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terje 

 

03 Økonomi. 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning. 

  

04 Budsjett 2014. 
Thor og Kåre la fram et forslag til budsjettet for 2014. 
Vedtak: Det fremlagte budsjettet tas til etterretning. Det tas en gjennomgang 
av kriterier for utviklingsmidler på neste møte. 

  

05 Rudskogen Grand Prix 2014 
a) Hovedarrangementet vil finne sted søndag 15.06.14 
b) Det har vært et positivt møte med fylkeskommunen.   
c) Det jobbes med å få på plass flere sponsorer. 
d) Det jobbes med å få med elite utøverne fra Østfold. 
e) Organisasjonskomiteen skal utvides. 

Terje  



 

 

06 Eventuelt 
a) Idrettsregistreringen 
Vedtak: Kåre vil fordele klubbene, som vi må kontakte, mellom 
styremedlemmene. 
 
b) Styringsgruppe OAØ-samarbeid  
       Det mangler en representant fra Østfold i styringsgruppen. 
Vedtak: HK i Østfold må velge dette på sitt første møte. 
 
c) Team Veidekke Oslofjord 

Noen var litt skeptisk til Team Veidekke Oslofjord på høstmøte langrenn. 
 

d) Referat fra komitemøtene 
Vedtak: Komiteene må lage referat fra sine møter. Referatene legges på 
hjemmesiden. 

 
e) Søknad om utviklingsmidler fra HK 

HK har søkt om støtte til samlingen som var i Årjäng august 2013. 
Vedtak: Kåre har bedt HK om å sende et oppsett over inntekter og utgifter 
før vi kan behandle søknaden.  Når dette foreligger vil søknaden behandles 
elektronisk.  
 
f) Skiing Norway  

Materiellet er nå klart.  Det ses på om det er mulig å legge inn en 
informasjon om dette på møte LK skal ha med klubbene i forbindelse med 
forberedelsene til Rudskogen Grand Prix. Alpinklubbene og hoppklubbene 
vil også bli invitert til dette møte. Vi prøver å få med noen fra 
markedsavdelingen i NSF. 
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Karl Sofus 
 
 
 
 
 
 
Komitelederne 
 
 
 
 
Karl Sofus 
 
 
 
 
Terje 

 

 
 
Møteplan våren 2014: 

 19. mars  Styremøte (Askim) 

 10. april  Styremøte (Moss) 

 20. mai  Vårmøte 

 10. juni  Styremøte (ved behov) 


