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KIF Alpin Møtereferat - styremøte 
 

Møte dato: 4.4.2019   Sted: Kongsberg skisenter 
 

Skrevet av: Camilla Solsvik 
 

Sign:  Date: 22.4.2019 

 
Deltakere      Ikke tilstede 

Elsa Giljan 
Rodolphe Peillaud 
Thomas Sem Grøstad 
Camilla Solsvik 
JosteinTandberg 

Jørn V. Nygård 
Thomas Løver 
 

  
 

Punkt Referat 
 

Agenda:  
1. Tilbakemeldinger fra foreldremøte U10 Ivrig/U12 
2. Sesongavslutning 13. mai 
3. Sportslig utvalg- forslag til neste sesong 
4. Material og fasiliteter 
5. Sponsoransvarlig 
6. Rollebeskrivelse foreldrekontakt 
7. Kommunikasjon 

1.  FORELDREMØTE U10 IVRIG/U12 
• Foreldrene ønsker kvalitet på treningen fremfor kvantitet. Anastasia har hatt for 

stor gruppe barn- bør være 2 trenere til neste år. Noen språkproblemer. 
• Mindre fokus på U12 denne sesongen pga gruppefordeling som har vært, med 

tanke på renn osv. 
• Ønske om rene aldersgrupper 

2.  SESONGAVSLUTNING 13. MAI 
• Mulig skikroa ikke kan benyttes, jobber med plan B (KIF- huset) 
• Fastsette agenda 

3.  SPORTSLIG UTVALG, FORSLAG NESTE SESONG 
• Thomas Løver kunne ikke stille på dette møtet, men la fram utkast til plan på 

arbeidsmøte 8.4. 
4.   MATERIAL OG FASILITETER 

• De 2 containerne våre står på parkeringsplassen. Bør flyttes nærmere bua, mulig 
bak snowboard- bua.  

• Mangel på lagringsplass, spesielt for nye porter 
• Vi har penger øremerket til oppgradering av målbu, må finne en løsning for å få et 

sted å sette portene. Forslag om dugnadsjobbing til sommeren 
• Materialforvalter- ikke beskrevet 
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5. SPONSORANSVARLIG  
• Potensielle nye sponsorer 
• Sjekker muligheter for innkjøp av klubbjakker  
• Samarbeidsmøte med G-Sport 
 

6.  ROLLEBESKRIVELSE FORELDREKONTAKT 
• Camilla/Rudolphe kommer med forslag til neste styremøte. 
• Sosialt etter treninger i løpet av sesongen (bollekveld/grilling/kveldsmat etter 

trening) er satt opp som en del av oppgaven til foreldrekontakt.  
7. KOMMUNIKASJON 

• Styret benytter Facebook Messenger for korte beskjeder, e-post der det er 
nødvendig (dokumenter, referat osv). 

• Øvrig dokumentasjon som medlemmer/foreldre trenger foreslås å legge på KIFs 
hjemmeside.  

• Gjør foreløpig ikke endring i kommunikasjonsmåte 
 

  
 ANNET 

• Kartlegge tilganger til Minidrett  
• Vurdere andre typer premier (enn plastpokaler) til neste år 
• Setter opp et styremøte før sommeren for å se på økonomien 

  
  

 
 


