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KIF Alpin Møtereferat - styremøte 
 

Møte dato: 21.11.2019   Sted: KIF- huset 
 

Skrevet av: Camilla Solsvik 
 

Sign:  Date: 21.11.2019 

 
Deltakere      Ikke tilstede 

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

 

  
 

Punkt Referat 
 

Agenda:  
 

1. Heiskort 
2. Trenerrolle/miljø 
3. SB1- renn 
4. Politiattester 
5. Status medlemmer/skiskole 
6. Status på spons 
7. Økonomi 
8. Annet 

 
  
1.  Heiskort 

• Liste sendes til skisenteret hvert år 
• Styret, SL og trenere får heiskort 
• Legger inn et heiskort til for U12 pga ekstra trener 
• Vi gjør ikke endring på slik det er gjort tidligere år 

2.  Trenerrolle/miljø 
• Noen uheldige hendelser på barmarkstrening, tilbakemelding er gitt trener 
• Noen foreldre bør være med inn på trening, kan hjelpe trenerne 
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3. SB1- renn 
• Styret fremmet ønske om lørdager, men SU har bestemt mandager og 

torsdager 
• Datoer: mandag 13. januar SSL, torsdag 6. februar Parallell, mandag 9. mars 

SL 
• Vi promoterer ikke SB1- rennet for andre klubber, men ok at Skien er med 
• Ett U10- og yngre renn en lørdag i løpet av sesongen, arrangeres av U10. Bør 

passe med samling i Funkelia for U12-14-16-18. 
4. Politiattest  

• De som er registrert med politiattest per i dag, trenger ikke sende på ny (det 
er ikke satt varighet på politiattest) 

• Disse skal ha politiattest i KIF Alpin: Styret, trenere, foreldrekontakter 
• Mangler fra 10 stk, Jostein følger opp at dette ordnes 

5.  Status medlemmer/skiskole 
• Medlemmer, barn i de ulike gruppene U8: 20, U10: 11, U12: 19, U14-16-18: 

13 (17 inkl. Drammen) 
• Skiskole: 22 påmeldte  

6.  Status sponsor 
• Tyri Bygg AS bidrar med 7500 (ekskl mva) 
• PK Eiendom bidrar med 5000 (ekskl mva) 
• Gatebil AS bidrar med 15 000 på skijakken (i 3 år) 
• Fasttekk har sponset med materiale til startbua og bidrar med 10 000,- på 

jakken (3 års kontrakt) 
• Trykkeriet trykker gratis mot at de får logo på jakken 
• Gjenstår å få avtale med Kongsberg skisenter med spons på jakker 
• Trenger 3 sponsorer til inn på jakken 
• Ellers har Thomas samtaler med RVS og flere store selskaper 

7. Økonomi  
• Fortsatt ikke oversiktlig, Bjørg har ikke gjort korrigeringene vi avtalte 
• Jostein, Elsa og Camilla går gjennom regnskapet sammen med regnskapsfører 

 



 
 

Page 3 

8.  Annet 
• Trenere neste år:  

o Kjell fortsetter U14-16-18 ett år til 
o Øyvind slutter kanskje 
o Katrine ønsker mer jobb 
o Trenerressurser fra U10-U8 og Grimur 

• Styrets jobb- la sesongen gå nå, se framover mot neste år 
• Kompensasjon/lønn til Kjell og Øyvind, de ønsker refundert treningsavgift for 

barna. Det er ikke blitt gjort tidligere blant annet pga skattemessige årsaker. 
Styret ønsker ikke å refundere treningsavgift, men utbetale lønn innenfor 
budsjettet. 

• Betaling ved deltakelse hos andre, skal ikke bli ekstrajobb for styret 
• Faktura FIS- avgift KIF løpere (500 kr per stk). KIF Alpin dekker denne for 

medlemmene i år, sendes e-post med info. Medl. kontingent og FIS- avgift bør gå 
i null, tas opp igjen ved årlig møte 2020.  

• Møte SU på tvers i idrettsforeningen, vi fikk ikke stilt. Mye møter og ting som skal 
følges opp, Thomas L må delegere det han ikke rekker selv 

• Sonerenn- yngste deltakere er siste år i U10 
• Vi kan ikke ha lønnede trenere som tjener over 0,5 G (49.929,- i 2019) 
• Klubben trenger kamera i bakken 
• Stabburet/Donaldbua, hvem eier denne? Jobbes med avklaring. 
• Målbua- har penger til oppgradering eller ny. Pengene som er gitt er tidsbegrenset 

(4 år?) 
• SpareBank 1- «startpølsen» borte etter utlån til Snowstock. Det er jobbet mye for 

å få den tilbake uten hell foreløpig 
• Tilhenger med KIF Alpin- logo. Forslag: Selg den vi har og kjøp en mindre med 

topp 
• Trenerkurs 3 for Katrine G Eggar- hun må sende inn søknad, så beslutter vi på 

neste styremøte 
  

NB: Punkt vedr. lønnede trenere: KIF Alpin har etter dette styremøtet fått bekreftet 
fra hovedforening at det er rom for å ha lønnede trenere opp til kr 79.999, -. 
 

8.   
9.   
10.  
11.  
12.  
13.  
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