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KIF Alpin Møtereferat - styremøte 
 

Møte dato: 6.5.2019   Sted: KIF- huset 
 

Skrevet av: Camilla Solsvik 
 

Sign:  Date: 6.5.2019 

 
Deltakere      Ikke tilstede 

Elsa Giljan 
Rodolphe Peillaud 
Thomas Sem Grøstad 
Camilla Solsvik 
JosteinTandberg 

 

Jørn V. Nygård 
Thomas Løver 

 

 
Punkt Referat 

 
Agenda:  

1. Plan og kostnad for neste år – Sportslig utvalg 
2. Kontrakten til Anastasia 
3. FaceBook- diskusjoner 
4. Sesongavslutning 
5. Godkjennelse av kasserer- tilgang til nettbank (Jørn) 
6. Annet 

 
1.  PLAN OG KOSTNAD FOR NESTE SESONG 

• Thomas L (SL) sendte budsjettmodell for sesong 19/20 rett i forkant av møtet. 
Budsjettmodellen er lagt opp til at treningskostnader dekkes per aldersgruppe.  
Budsjettmodell ble ikke vedtatt.  

• SL innkaller til foreldremøter per gruppe før sesongavslutning (13.5) og legger 
fram plan for å få tilbakemelding fra foreldrene  

• Etter foreldremøtene presenterer SL plan for styret igjen for beslutning så fort 
som mulig 

• Kasserer presenterte økonomi framover som viser at vi ikke kan drifte klubben slik 
det er gjort tidligere 
 

2.  KONTRAKTEN TIL ANASTASIA 
• Utarbeider ny kontrakt før 1. juni med et forbehold om at SL har budsjettmodell 

utarbeidet og godkjent fra styret. 
• Styreleder tar kontakt med AK og informerer om status etter styremøte 
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3.  FACEBOOK- DISKUSJONER 
• Svært uheldig at det publiseres negative saker på FaceBook. Negativ for klubben, 

trenere og styret 
• Utdrag av referat er ikke tolket på riktig måte, styret kom med korrigering i egen 

post 
• Thomas Løver foreslo at FB- skriv fra Tor og Rune blir fjernet etter foreldremøter 

4.   SESONGAVSLUTNING 
• Klubbjakker. Thomas G får ordnet med prisliste og vareprøver til avslutningen. 

Medlemmene kan bestille fra da. 
• Camilla legger ut link for å samle bilder på FaceBook en gang til 
• Elsa ordner med oppmerksomhet til trenere 
• Jostein har kontroll på resultatlister fra SB1 cup. Jostein får hjelp av Grimur og 

Rodolphe for å sette nye merker på pokalene 
5. ANNET:  

 
• Styret valgte farge på klubbjakke: rød og mørkeblå jakke, mørkeblå bukse. Rød 

fleece-jakke.  
• Jobber med å få Kongsberg skisenter som sponsor på klubbjakkene 
• Forespørsel fra Rune G om liste på hvem som er stemmeberettiget, vi må ha 

samtykke fra hver enkelt for å kunne sende listen. KIF sentralt v/styreleder Jørn 
svarer dette på forespørselen fra Rune 

• 15 nett mangler i Funkelia, Thomas L og Rune jobber med å få oversikt 
• KIF Alpin har mottatt 100.000,- fra Sparebankstiftelsen DnB som er øremerket 

tidtakersystem, se dokument fra Magnus Askeland 
• Diskusjon om hvem som finner foreldrekontakt, besluttet at SU gjør det, men 

trenger innspill på kandidater 
• Thomas L foreslår kr 15.000 i budsjett på utstyr for sesongen 19/20 
• Ca 20.000 er utestående der medlemmer ikke har betalt, Thomas følger opp U12, 

Camilla følger opp resten. 
• Jørn trekker seg ut av styret framover, men stiller seg til disposisjon dersom styret 

trenger bistand. Selv om Jørn går ut følger han opp skattesaken videre. Han skal 
også bistå med ny kontrakt til Anastasia dersom det er nødvendig 

• Jostein ble valgt som varastyreleder 
6.   
7.  
  
  
  
  

 
 
 


