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KIF Alpin Møtereferat - styremøte 
 

Møte dato: 14.10.2019   Sted: KIF- huset 
 

Skrevet av: Camilla Solsvik 
 

Sign:  Date: 14.10.2019 

 
Deltakere      Ikke tilstede 

Elsa Giljan 
Rodolphe Peillaud 
Thomas Sem Grøstad 
Camilla Solsvik 
Jostein Tandberg 
 

Thomas Løver 

  
 

Punkt Referat 
 

Agenda:  
 
Gjennomgang referat fra forrige styremøte 16.9 
 

1. KIF- kort 
2. Lønn til trenere / lønn vs. avgifter 
3. Status på spons 
4. Skiboka 
5. DnB midler, sende rapport til Magnus Askeland 
6. Status innmelding skiskole 
7. Politiattest 
8. Annet 

 
  
1.  KIF- kort 

• Styret har bestemt at det ikke bestilles inn KIF- kort i år.  
• Bakgrunnen for denne beslutningen er at vi gikk i minus forrige sesong 
• Det vil bli tatt en ny vurdering neste år 

2.  Lønn til trenere / lønn vs. avgifter 
• Camilla tar kontakt med Exacta igjen om regler 
• Elsa ber også om møte med Marius om retningslinjer på dette i klubben 
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3.  Status på spons 
• 3 søknader er inne (Glitre, Dnb og Gjensidige) 
• SB1 BV- stiftelse, frist for å søke er 1.11. Kan søke om: utstyr til mindre barn, 

hjelmer til barn, nett med KIF- logo, musikkanlegg, display, walkie-talkie, 
flagg++.  

• Fikk 15.000 fra KOG midler til trenerkurs😊😊  
• Firmaer som sponser jakke: Gatebil og Fasttekk 
• I dialog med Kongsberg Skisenter om spons på jakke 
• Thomas tar kontakt med firmaer som har sponset tidligere (PK Hus, PK 

Eiendom, GKN Aerospace og Norsk Fjellsprengning) 
4.  Skiboka: «Født med slalåmski på beina» 

• Skiboka bestilles og blir en erstatter for KIF- kort i år 
• Thomas tar kontakt og avtaler videre kontakt og bestilling 
• Camilla sender informasjon til medlemmer på e-post og FaceBook-siden 
• Bøkene sendes til en adresse i KIF, og bøkene må hentes av de som har bestilt 

5. DnB midler, sende rapport til Magnus Askeland innen 31.10 
• Noen midler igjen, ønsker tilbud på display, mail sendt til Kjell 

 
6.  Status innmelding skiskole 

• 7 stk er påmeldt, noe problemer med innmeldingsskjema, Camilla sjekker med 
IT i hovedforeningen 

• Styret hjelper Camilla 2. januar med skiskolen (Elsa er bortreist denne dagen) 
7. Politiattest 

• De som ikke har sendt politiattest, sender til styreleder.kif.alpin@gmail.com  
• Jostein krever inn attest fra alle som ikke har levert, trenere og styret.  

 
8.  Annet 

• Trenerjakker er bestilt, jobber med sponsorer, ref. punkt over 
• Foreldrefest- 16.11. Elsa/Jostein kontakter Skisenteret 
• Kredittkort- saken ligger hos Laila+Marius 
• Skimarked, kan det være noe vi skal starte med? Sette på agendaen i 2020 
• Nytt medlemssystem KIF, står mellom Spond eller Rubic. Beslutning tas av 

hovedstyret i desember. 
• Trenerkurs 1, tre søknader innvilget 
• Tilhenger, trenger reparasjon/sjekk. Evt. vurdere å legge ut for salg 

9.  •  
10. •  
11.  
12.  
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13.  

  
 


