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KIF Alpin Møtereferat - styremøte 
 

Møte dato: 14.01.2020   Sted: Maren Handlers vei 9 
 

Skrevet av: Camilla Solsvik 
 

Sign:  Date: 14.01.2020 

 
Deltakere      Ikke tilstede 

Elsa Giljan 
Rodolphe Peillaud 
Thomas Sem Grøstad 
Camilla Solsvik 
Jostein Tandberg 
Thomas Løver 

 

  
 

Punkt Referat 
 

Agenda:  
 
Gjennomgang av forrige referat. 
 

1. U12 foreldremøte 
2. Sportslig utvalg 
3. Trenere neste år 
4. Status politiattester 
5. Katrine – søknad om trenerkurs 3 
6. Status spons 
7. Økonomi og budsjett 
8. Roller/bemanning 
9. Utstyrsliste fra Rodolphe 
10. Årsrapport og årlig møte 
11. Annet 

 
  
1.  U12 foreldremøte 

• Innspill og synspunkter fra foreldremøtet er diskutert og behandlet  
• Noen av innspillene som ble tatt opp var saker som ikke hører hjemme på et 

foreldremøte. Sportslig leder har gitt tilbakemelding på dette til foreldrekontakt 
og de andre involverte 

• En del av informasjonsbehovet fra styret ser vi kan dekkes ved å legge 
styrenes referater tilgjengelig 

• Legges på hjemmesiden under «Dokumenter» 
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2.  Sportslig utvalg 
• Disse er med på SU-møtene: 

o Alle trenere 
o Rennkomité: Leif Olav rennleder for kvalik og sonerenn, Kjell rennleder 

for FIS, Katrine rennleder for SB1 
o Foreldrekontakter 

• Informasjon fra SU og andre bør legges ut av hver foreldrekontakt på hver sin 
FaceBook- gruppe 

3. Trenere neste år 
• Thomas har startet planlegging og dialog med trenerne 

 
4. Status politiattest  

• Disse skal ha politiattest i KIF Alpin: Styret, trenere, foreldrekontakter 
• Mangler 7 stk per i dag 

5.  Katrine – søknad om trenerkurs 3 
• Kostnad for studiene: kr 15 500,-  
• Vi har midler fra KOG som skal benyttes til trenerkurser 
• Styret vedtar at Katrine får dekket totalt 20 000,-, 4.500 til reiseutgifter 
• Bindingstid ut sesong 20/21 
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6.  Status sponsor 
• Avtale med Peppes Pizza, pizza leveres på SB1- renn. Thomas utarbeider 

avtale. 
• Sponsor jakkene:  

o Kongsberg Skisenter: 30 000,-, 3 års avtale 
o SpareBank 1 BV: 25 000,-, 3 års avtale (Elsa jobber videre med avtalen) 
o Gatebil AS: 15 000,-, 3 års avtale 
o Fasttekk har sponset med materiale til startbua og bidrar med 15 000,- 

på jakker (3 års kontrakt) 
o Trykkeriet trykker gratis mot at de får logo på jakken 
o Klubbkveld med Helly Hansen, en torsdag i februar 

 
• Vi har fått støtte fra Sparebank 1 BV – kr 100 000 😊😊 

o Utdeling 28. januar kl 18:00. Vi stiller med foreldre og barn med KIF- 
jakker 

o SU + Rodolphe lager liste over hva som skal kjøpes inn (kort og 
langsiktig behov) 

o Thomas S G lager rapport som skal sendes til SB1 BV 
o Dettet står i søknad:  

Kif Alpin søker midler for oppgradering av gammelt/slitt/ødelagt utstyr for de 
minste i klubben (U8,U10, U12 aldersguppene): 
1. Utstyr til lek og lærling, synlighet gruppevester til bruk i alpin bakke, div 
figurer og opplærings utstyr. 
2. porter, kort staur, brush porter , storslalåm, porter for de minste 
3.Gruppene har et sterkt ønske om å fornye klubb kameraet med et nytt 
moderne kamera, da gammelt er 10-20 år gml og har svært begrenset bruks-
funksjonalitet pr i dag. 
4. Sikkerhets seil med tekst trening/renn pågår, for å øke sikkerheten for våre 
løpere. Punkt 4 er løst- 2 stk «seil» sponset av Isachsen, kan lage flere ved 
behov 

 
7. Økonomi og budsjett 

• Jostein, Elsa og Camilla har hatt møte med regnskapsfører, kontoplanen er 
endelig slik vi ønsker den- gjenstår bare å få kontert på riktige kontonr og få 
rapport av Exacta 

• Budsjettet er avhengig av rapport fra regnskapsfører, men vi starter på det vi 
kan (budsjett på aldersgruppene, etc.) 

 
8.  Roller og bemanning 

• SU- leder ønskes som medlem i styret, legges til forslag til årlig møte 
• Runde rundt bordet om styremedlemmenes arbeidsoppgaver og arbeidsbelastning 
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9. Status utstyr  
• Rodolphe har laget material- liste, legges tilgjengelig når den er ferdig 
• Viktig at oppbevaring er på plass, vi har nok lagringsplass 
• Portene som var «borte» er funnet igjen, skisenteret hadde pakket dem bort 
• Ref. SB1- midler: 

o Ikke akutt behov for noe utstyr pt 
o Vi har porter på alt vi trenger ut sesongen 
o Påfyll på porter er nødvendig til neste sesong 
o Trenere uttrykker behov for avstandsmåler og laser for avstand mellom 

portene 
o Liste på utstyr skal utarbeides av SU og Rodolphe, ref. punkt over 

10.  Årsrapport og årlig møte 
• Delegering av oppgaver: 
• SU leverer info om renn og treninger 
• Thomas S G sender info om spons 
• Rodolphe sender info om material og utstyr 
• Elsa og Camilla syr sammen årsrapport 
 

11.  Annet 
• Rubic- nytt medlemssystem er på vei til å implementeres.  
• Lage liste over hvem som har de ulike rollene i klubben og legge på hjemmesiden 
• Korrigert fra forrige referat: vi kan ha lønnet trener opptil 79’ (ikke 1 G som 

tidligere referert) 
 

12.  
13.  
14.  
13.  

  
 


