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KIF Alpin Møtereferat - styremøte 
 

Møte dato: 05.11.2020   Sted: Google Meet 
 

Skrevet av: Jostein Tandberg 
 

Sign:  Date: 05.11.2020 

 
Deltakere      Ikke tilstede 

Elsa Giljan 
Rodolphe Peillaud 
Thomas Sem Grøstad 
Camilla Solsvik (første timen) 
Jostein Tandberg 
Thomas Løver 

 

  
 

Punkt Referat 
 

Agenda:  
 
Gjennomgang av forrige referat.  
 

1. Budsjett U14-18 
2. Status skisenteret 
3. Samarbeid neste år 
4. Status fond, midler, kjøpt inn utstyr? 
5. Status sponsorer + klubbjakker (SB1 BV, evt. andre) 
6. SB1 - Cup 
7. Homologering av slalåmen 
8. Annet 

 
  
1.  Revidert Budsjett p.g.a ny trenerkabal. 

• Revidert budsjett fremlagt fra sportslig leder ble godkjent (Elsa G. inhabil ang. 
lønnssats ektefelle). 

• Utenbys samlingspakker blir fjernet fra sesong 20/21 som en konsekvens av 
revidert budsjett. Det vil bli tilbud om utenbyssamlinger mot betaling per samling. 
 

2.  Status skisenteret 
• Samarbeidet går fint.  
• Noen utfordringer relatert sponsorvegg som jobbes med. 
• Sesongkort til trenere blir sponset (kun Kongsberg) 
• Skiskolebarn med foreldre trenger ikke kort på skiskoledagene. 
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3. Samarbeid neste år 
• Utsatt til neste styremøte. 

4. Status fond- midler – kjøpt inn utstyr? 
• Tilbud innhentet for komplementering av timing tavle. Det ble besluttet å kjøpe 

inn via. Øremerkede midler.  
5.  Status sponsor (SB1 BV, andre) + klubbjakker  

• Bestillingene av klubbklær gjort på klubbkveld og i etterkant er på vei. Forventet 
utlevering før jul 2020. 

• Sponsorer på klubbklær: SB1, Gatebil, Skimore, Fasttekk. 
• Peppes Pizza viderefører avtalen fra i fjor. 

6.  SB1 Cup 
• Minst 1 renn blir utført på en lørdag som erstatning for sone/kvalik renn som ikke 

ble tildelt i sesong 20/21. 
7.  Homologering av slalåmen 

• Utført. Sertifikat utstedt or gyldig til juli.2030. 
8. Annet 

• Info om arbeid i KIF hovedforeningen - Utsatt til neste styremøte. 
• COVID-19: Endringer i sportslig plan må kommuniseres mellom styreleder og 

sportslig leder før/samtidig som informasjon til utøvere blir gitt.  
Ingen permanente endringer i sportslig plan p.t. relatert COVID-19 situasjonen. 

• Vi trenger minst halvparten av bua delt med snowboard i tillegg til målbu og 
container.  

• Skaptilhenger selges og vi kjøper inn en ny mer egnet henger for KIF Alpin. 
Budsjett for ny henger er 33`000 eks. mva. 

9. Sak 
•  

10.  Sak 
•  

11.  Sak 
•  

12. Sak 
•  

13. Sak 
•  

 


