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KIF Alpin Møtereferat - styremøte 
 

Møte dato: 22.09.2020   Sted: Funkelia/KIF- huset 
 

Skrevet av: Camilla Solsvik 
 

Sign:  Date: 22.9.2020 

 
Deltakere      Ikke tilstede 

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

 

  
 

Punkt Referat 
 

Agenda:  
 
Gjennomgang av forrige referat.  
 

1. AU- utvalget KIF - klubbutvikling 
2. Kommunikasjon, Rubic og LagetMitt 
3. Barmark, tid og sted 
4. Fordeling aldersgrupper og tilgang på samlinger 
5. Status spons og klubbjakker 
6. Status materiell 
7. Annet 

 
  
1.  AU- utvalget KIF - klubbutvikling 

• Jarle Nymoen fra hovedstyret i Kongsberg Idrettsforening kom og fortalte om 
klubbutvikling i hovedforeningen 

• Fokus på å finne en felles verdiplattform i klubben – jobbe for at KIF skal få 
tydelige verdier, visjon og virksomhetsidé 

• Kongsberg Idrettsforening skal ved hjelp av Viken Idrettskrets jobbe frem nye 
verdier, visjon og virksomhetsidé lørdag 14.11  

• Alle gruppene stiller med samme antall som styremedlemmer, hvem stiller fra KIF 
Alpin? 2 fra styret meldte seg, prøver også å få med et par av våre yngre utøvere.  
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2.  Kommunikasjon, Rubic og LagetMitt, roller og ansvar 
• Kommunikasjonsplan vedtatt (se eget vedlegg) 
• Thomas L informerer i SU 
• Informerer ut i uke 41 via FaceBook- grupper med link til dokumenter på 

websiden 
3. Barmark, tid og sted 

• Madsebakken gymsal – mandager (17:30-21:00 og torsdager 18:00-21:00) 
• Treningstider må legges inn i LagetMitt – foreldrekontakter/trenere 
• Viktig å passe på at ikke gruppene blandes før og etter trening (i forhold til 

smittevernregler) 
• Informere til aldersgruppene på websiden + FaceBook 

 
4. Fordeling aldersgrupper og tilgang på samlinger 

• U10 kan få tilgang på U12-samlingspakke (men betaler da for hele pakken, selv 
om noen samlinger ikke er for U10). Info blir sendt ut per e-post til U10 

• Aldersgrupper følges på treninger 
5.  Status spons og klubbjakker 

• Logo fra skisenteret er ikke klar, må ha riktig på trykk for klubbjakker. Elsa følger 
opp skisenteret 

• SpareBank 1 BV – avklare om sponsor - Elsa 
• Søkt 100’ til SB1 BV- stiftelsen 
• DNB- stiftelsen er søkt 100’ 
• Thomas S sender ut info om bestilling av klubbklær til medlemmene 

6.  Status materiell 
• Nett som er bestilt er kommet og lagret i container 
• Utstyr til barmark er kjøpt 
• Trenervester  
• Merking av utstyr, spesielt porter (klistremerker faller av). Elsa/Thomas S sjekker 

annen løsning 
7.  Annet 

• Målbua og evt. oppgradering – Jostein har undersøkt og fått et forslag på ny 
målbu, jobber videre med det. Kontakter arkitekt for å få tegninger av målbu. 

• Tilhenger er på verksted, deler er bestilt  
• Aktivitetslederkurs – 3 trenere fra KIF Alpin stiller 
• Forslag – landsrenn for U10 og yngre 
• Godkjenning av slalomen for FIS renn. Kjell H følger opp.  

 
8. Sak 

•  
9. Sak 

•  
10.  Sak 

•  
11.  Sak 

•  
12. Sak 
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13. Sak 
•  

14. •  
15.  

 


