
 
 

Page 1 

      
 

KIF Alpin Møtereferat - styremøte 
 

Møte dato: 27.5.2019   Sted: KIF- huset 
 

Skrevet av: Camilla Solsvik 
 

Sign:  Date: 27.5.2019 

 
Deltakere      Ikke tilstede 

Elsa Giljan 
Rodolphe Peillaud 
Thomas Sem Grøstad 
Camilla Solsvik 
JosteinTandberg 

Thomas Løver 

  
 

Punkt Referat 
 

Agenda:  
1. SL- gjennomgang plan/budsjett neste sesong etter innspill fra foreldre 
2. Anastasias kontrakt 
3. Økonomi- vedta midler inn til treningsavgifter 
4. Klubbhåndbok 
5. Annet 

 
1.  PLAN OG KOSTNAD FOR NESTE SESONG 

• Thomas (SL) møtte ikke, det ble ikke sendt status på løperkontrakter i forkant av 
møtet 

2.  KONTRAKTEN TIL ANASTASIA 
• Plan er ikke på plass for neste år, men kontrakt er forberedt basert på at planen 

blir godkjent innen 1. juni. 
• SL blir bedt om å kontakte Anastasia i tilfelle mulig forsinkelse av kontrakt basert 

på respons på løperkontrakter. 
3.  ØKONOMI 

• VIPPS- konto er lokalisert- KIF Turn, penger er overført til KIF Alpin- kr 73.043,- 
• Midler til treningsavgifter- styret vedtar 34.000 fordelt på gruppene, som SL 

allerede hadde fordelt på løperkontraktene (ingen treningsavgift for U10+U8). 
• Styret vedtok å legge til nye kr 25.200 til Kongsbergpakke for U12 for å få ned 

kostnaden for bredde og beholde/rekruttere medlemmer. 
• Styret beslutter at trenere skal få dekket medlemsavgift automatisk, kr 100 per 

trener fra og med sesong 19/20. 
 KLUBBHÅNDBOK 

• Camilla starter jobben med klubbhåndbok og delegerer til andre i styret i forhold 
til oppgaver de har 
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5. ANNET:  
• Befaring på startbu i Funkelia (Rodolphe, Thomas, Jostein og Grimur), vi trenger å 

bytte noen panelbord og noe maling (rød->KIF- logo). Rodolphe finner pris på det 
som må fikses, evt. spons. Taket. Taket må muligens legges på nytt, vurderes av 
Thomas S G. 

• Tidtaker- Kjell har startet å se på system. Tusendel Timing, ca kr 60.000,-. 
Trådløst til trening, men må ha kabler til FIS-renn. Ser på hva andre klubber gjør. 
Kjell Herland er i gang med oppgaven 

• Helly Hansen- mulig sponsing  
• Andre trenere- Tommy Sæterli, Elsa tar kontakt. 
• Foreldrekontakt- på U8/U10 
• Jobber med å få Kongsberg skisenter som sponsor på klubbjakkene- ikke hatt 

møte med skisenteret enda 
• Thomas S G finner app som trenere kan bruke til å føre timelister 
• Heter vi KIF Alpin eller KIF Alpint? 

 
6.   
7.  
  
  
  
  

 
 
 


