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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: 19.03.14. kl.18.30 
Sted: Brannstasjonen Askim 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Tore Sandem, Annvor Greibesland  og  Karl Sofus Engen 
Forfall: Jan Lexerød , Terje Jensen og Cathrine Winther Johansen. 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Referat fra forrige møte. 
Godkjent uten merknader 

  

02 Rapport fra grenene. 
Langrenn: 
a) Ola Vigen Hattestad har hatt en fantastisk sesong med OL-gull og seier    
         WC i sprint. 

 Kåre repr. ØSK på en tilstelning på Ørje. Han overrakt en gavesjekk på   
      kr. 5000.- til Ola. 

b) ØSK har vært godt representert på mesterskapene i vinter. 
         
Hopp: 
a) Vanskelig forhold både i Furukollen og Tomter i vinter. 
b) Bra deltakelse i Solan Gundersen. 

 Kombiskia ble tildelt Østfold 
c) ØSK hadde 2 deltaker under HL. 
d) KM er ikke gjennomført på grunn av snøforholdene. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

03 Økonomi. 
Det framlagte regnskapet for 2013 tas til etterretning. Regnskapet viser et 
overskudd på kr. 121 000.-. 

  

04 Utviklingsmidler. 
Vi har mottatt fire søknader: 

 Tomter og Furukollen hoppteam har søkt om støtte til kjøp av 
hopputstyr. 

 V/S har søkt om støtte til samling Ål. 

 HK har søkt om støtte til høstsamlingen i Årjäng. 
Vedtak: Søknadene til Tomter og Furukollen dekkes med kr. 5 000.- til hver.  
Dette tas av HKs budsjett.  V/S innvilges kr. 10 000.- til sin samling.  HK 
innvilges kr. kr. 6 268.-.   Kriteriene for støtte til utøverutvikling beholdes slik 
de har vært de siste årene. 

  



 

 

05 KM-avviklingen for sesongen 2014. 
a) Hopp  

 Dette skal diskutere på neste møte i HK.  Det som er aktuelt er 
å la et av rennene som har blitt arrangert utenfor kretsen telle 
som KM eller å arrangere KM på plast. 

b) Langrenn 

 Alle KM-arrangementene er gjennomført. 
c) Alpint 

 KM i SL og SSL har ikke blitt arrangert pga. snøforholdene. 
 

 
 
Karl Sofus 

 

06 Rudskogen Grand Prix 2014 
Saken skal diskuteres på et møte i Trøsken mandag 31. mars. Det er ØSK som 
står som arrangør og dermed ansvarlig for økonomien. Saken tas opp igjen på 
neste styremøte. 

  

07 Skitinget i Loen 2014.  
Tinget arrangeres 14. og 15. juni.  Mest sannsynlig kan ØSK stille med 4 
representanter (2 av hvert kjønn).  Cathrine, Annvor, Kåre og Tore er de mest 
naturlige representantene. 
 
Vedtak:  Endelig valg av repr. foretas på neste styremøte. 

  

08 Vertskap for Skitinget 2016. 
NSF ønsker kandidater til å arrangere Skitinget i 2016. Kåre har snakket med 
Quality hotel, Sarpsborg.  Sarpsborg by har også 1000 jubileum i 2016.   
Vedtak:  Kåre jobber videre med dette og holder resten av styret orientert 
pr. e-post.   Fristen for å søke er 7. april. 

 
 
 
Kåre 

 

09 Rulleskianlegg.  
Pr. i dag er det et anlegg som er under planlegging i Østfold. Det er i Trøsken. 
Ellers brukes Rudskogen i Rakkestad og Gokartbanen i Trøgstad til 
rulleskitrening. 

  

10 Eventuelt 
a) Idrettsregistreringen 

Totalt ble det registrert 3642 medlemmer i ØSK for 2013.  Dette er en 
nedgang på 300 fra i 2012. 
 

b) Årsberetninger 
Det skal lages årsberetninger for sesongen 2013-14. 
 

Vedtak: Årsberetningene for grenene sendes kretskontoret innen 1. mai.  
Thor sender ut kopi av beretningene som ble laget forrige sesong.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kåre, 
komiteledere 

 

 
 
Møteplan våren 2014: 

 10. april  Styremøte (Moss) 

 20. mai  Vårmøte (Varteig) 

 10. juni  Styremøte (ved behov) 


