
 
 

Page 1 

      
 

KIF Alpin Møtereferat - styremøte 
 

Møte dato: 03.12.2020   Sted: Google Meet 
 

Skrevet av: Camilla Solsvik 
 

Sign:  Date: 03.12.2020 

 
Deltakere      Ikke tilstede 

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

 

  
 

Punkt Referat 
 

Agenda:  
 
Gjennomgang av forrige referat.  
 

1. Status skisenteret 
2. Samarbeid neste år 
3. Status på hva som er brukt av SB1 BV- midler 
4. Status trenere 
5. SB1 – Cup 
6. Informere om samarbeid i KIF 

o Ny kontoplan 
o Medlemssystem 

7. Status tilhenger 
8. Melding fra AK Buskerud skikrets 
9. Info fra KIF Hovedforening 
10. Annet 

 
  
1.  Status skisenteret  

• Venter på avklaring ang. Snowboard- bua 
• Heiskort - liste for trenere sendes til skisenteret. Liste over heiskort til 

skiskoletrenere sendes på slutten av året 
• Skimore åpner familieområdet lørdag 5.12, men usikkert når treninger kan startes. 

Elsa har kontakt med skisenteret 
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2.  Samarbeid neste år 
• Diskutert samarbeidet framover til årlig møte og planlegging av neste styreperiode 

 
3. Status på hva som er brukt av SB1 BV- midler 

• Rodolphe/Thomas L bestiller det siste av utstyret vi trenger til U10/U8 
 

4. Status trenere 
• 1 ressurs inn på U8/U10 
• Mangler 2-4 trenere på skiskolen 
• Kontrakter sendt til trenere for U14/16/18 

 
5.  SB1 Cup – datoer 

• Vurderer å øke klubbrenn- innhold for sesongen, basert på avlysninger i kretsen 
• Datoer er ikke klare enda 

 
6.  Informere om samarbeid i KIF hovedforening 

• Ny kontoplan, som er felles for hele Idrettsforeningen 
• Medlemsregister, ny vurdering i Idrettsforeningen, Rubic/Spond 

 
7.  Status tilhenger 

• Gammel tilhenger er solgt, kr 12.000, - 
• Ny tilhenger (Gaupe) med hard topp; 26.000, -. Nesehjul, reservehjul, bremser. 

Kjøper hvis alt er ok.   
 

8. Melding fra Alpinkomiteen Buskerud skikrets: 
AK oppfordrer klubbene til å planlegge og gjennomføre aktivitet på hjemmebane så 
langt lokale myndigheter tillater det, med minst mulig reiseaktivitet. Klarer vi å holde 
smitten nede vil det være større sannsynlighet for at vi vil klare å gjennomføre mye av 
aktiviteten/arrangement som planlagt utover i sesongen. 
 
• Vi gjennomfører samlinger framover, da aktivitet på hjemmebane ikke er mulig 

enda, men poengterer smittevernregler under samlingene. Thomas L lager info 
som publiseres på FB- gruppene 

  
9. Relevant info fra KIF Hovedforening 

• K- Games vinterferie, uke 9. Bidra her, evt. lage en egen skiskole for KIF Alpin  
 

10.  Annet 
• Klubbjakkene er til trykk, og blir delt ut før jul. Nye jakker kan bestilles 

fortløpende, så lenge størrelsen er på lager 
• Jakker til U8- trenere bestilles  
• Kan tilby hybrid-jakker på halv pris (av klubbpris inkl. mva.) til trenerne, så eier de 

den selv. Thomas S informerer trenerne 
• Årlig møte – forberede rapport, alle bidrar 

 
11.  Sak 

•  
12. Sak 

•  
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13. Sak 
•  

 


