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KIF Alpin Møtereferat - styremøte 
 

Møte dato: 18.03.2019   Sted: Kongsberg 
 

Skrevet av: Camilla Solsvik 
 

Sign:  Date: 18.03.2019 

 
Deltakere      Ikke tilstede 

Jørn V. Nygård 
Elsa Giljan 
Rodolphe Peillaud 
Thomas Løver 
Thomas Sem Grøstad 
Camilla Solsvik 
JosteinTandberg 

 

  
 

Punkt Referat 
 

Agenda:  
1. Forslag til ansvar og oppgaver Sportslig Utvalg (SU) 

o Trenere sesong 2019/2020 
2. Arrangement/Sosialt 
3. Skiskole/rekruttering 
4. Antall løpere neste sesong 
5. Material/Fasiliteter 
6. Rennkomite 
7. Sponsoransvarlig 
8. Oppgaver - Møter 
9. Forventninger til Styreleder 
10. Valg av ny styreleder 
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1. 
 
 

Forslag til ansvar og oppgaver Sportslig Utvalg (SU): 
• Planlegge aktiviteter i alle aldersgrupper og sette opp et opplegg i forhold til 

løperne vi har: 
• Barmark kvelder/helger 
• Skitreninger og opplegg for de ulike aldersgruppene 
• Renn 

• Planlegge gruppeinndeling av løperne, ta hensyn til både det sosiale og 
ferdigheter 

• Justere treningsmengde basert på aldersgrupper og Norges Skiidrettsforbund 
sine anbefalinger 

• Lage kontrakter med trenere og legge opp trening i forhold til budsjettmodell 
• Etablere foreldrekontakter fra hver aldersgruppe som igjen samarbeider tett 

med SU. 
• Finne rennleder 

 
UTSTYR 

• SU kan ta ansvar for å kjøpe inn treningsutstyr- bestille og ordne.  
o Styret ønsker at hovedtrener samler inn behovet fra alle trenere og 

kommer med en ønskeliste som styret beslutter i hht. økonomi. 
• SU kan ta ansvar for å vedlikeholde porter, driller, osv., samt telle opp inventar 

 
DETTE GJØR IKKE SU: 

• Rekruttering og skiskole er et opplegg utenfor SU, men de bidrar med trenere 
ved behov. 

• Rennleder fikser renn, det gjør ikke SU 
• Eier ikke arrangementet «Sesongavslutning», det ble besluttet at Styret tar 

ansvaret for dette arrangementet 
 

2.  ARRANGEMENT/SOSIALT 
• Det er viktig å oppfordre foreldre til å være med på trening/i bakken. 
• Det er kommet initiativ til å holde bollekveld/kveldsmat/grilling etter trening for 

alle aldersgrupper, f.eks. kan foreldrekontaktene være ansvarlig for en sosial 
kveld hver. Settes opp på rollen for foreldrekontakter 

 
3.  SKISKOLE/REKRUTTERING  

• Vedtatt som egen aktivitet (ikke innenfor SU) 
• Kjører samme opplegg neste sesong (Elsa og Camilla) 

 
4.  ANTALL LØPERE NESTE SESONG 

• Thomas Løver (SU) har oversikt 
• Elsa undersøker hvor mange fra skiskolen og U8 som er sikre på å fortsette til 

neste sesong 
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5.   MATERIAL OG FASILITETER 
• Det er ryddet og ordnet i målbua flere ganger denne sesongen, mye bedre 

plass nå 
• Det er likevel mangel på lagringsplass, spesielt for nye porter 
• Vi har penger øremerket til oppgradering av målbu, vi må finne en løsning for 

å få et sted å sette portene. Forslag om dugnadsjobbing til sommeren 
• Vi har fått 2 containere som kan brukes til lagring 
• Det er behov for en materialforvalter, rolle må beskrives og besettes 

 
6.  RENNKOMITE 

• Rolle/komite må beskrives, hvilke oppgaver skal ligge her 
• Jostein Tandberg tar oppgaven, og får hjelp av andre «erfarne» 

 
7. SPONSORANSVARLIG  

• Thomas S. Grøstad tar denne oppgaven for neste sesong, og kontakter 
Magnus Askeland for et møte helst før neste styremøte 4.april  
 

8.  OPPGAVER – MØTER 
• Det avholdes mindre styremøter i sommerhalvåret, mens når sesongen starter 

setter vi opp månedlige styremøter 
• Saker til agenda sendes til styreleder ca en uke før møtet. 

  
9.  FORVENTNINGER TIL STYRELEDER 

• Holde årlig møte/årsmøte, innkalle til styremøter, lage agenda, delegere, møter 
på KIF sentralt sine møter.  

• Kretssamlinger- ikke styreleder som er nødt til å være der. Sportslig Utvalg kan 
også bistå eller sende noen andre 

 
10. VALG AV STYRELEDER 

• Elsa Giljan ble valgt til ny styreleder  
 

 ANNET 
• Alle i styret (og trenere) må ha politiattest. Jørn sender skjema som skal fylles 

ut.  
 

  
  

 
 


