KIF Alpin Møtereferat - styremøte
Møte dato:

19.8.2019

Skrevet av:
Deltakere
Elsa Giljan
Rodolphe Peillaud
Thomas Sem Grøstad
Camilla Solsvik
Jostein Tandberg

Punkt

Camilla Solsvik

Sted:
Sign:

KIF- huset
Date:

19.8.2019

Ikke tilstede
Thomas Løver

Referat

Agenda:
1. Klubbhåndbok
2. Aktiviteter kommende sesong / årshjul
3. Oppdatering av hjemmeside- kontingenter og treningsavgifter
4. Status medlemmer U10 (Camilla)
5. Sponsing og fond
6. Kredittkort til klubben
7. Tidtaksutstyr (har fått tilbud)
8. Madsebakken skole – presentasjonskveld 28. august
9. Startbua
10. Høstfest
11. KIF- kort
12. Avtale styremøter framover
13. Annet
1.

2.

Klubbhåndbok
• Camilla sender eksisterende håndbok og mal fra Idrettsforbundet til alle
• Alle velger et tema i klubbhåndbok, starter med første fem
• Gi beskjed på Messenger hvilken du velger
Aktiviteter kommende sesong / årshjul
• Elsa og Camilla lager årshjul utfra budsjettplan, en felles
• Foreldrekontakt trekker ut sin gruppe og videreformidler (e-post) til foreldre
• Årshjulet legges også på hjemmesiden, sender link til foreldre
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Oppdatering av hjemmeside- kontingenter og treningsavgifter
• Camilla oppdaterer hjemmesiden med nye kontingenter og treningsavgifter
• Medlemsavgift i KIF endres til 200 (vedtatt årsmøtet 24.4)
• Faktura sendes ut i sept. For både medl.avgift, basisavgift og treningsavgift
Status medlemmer U10 (Camilla)
• Følger opp videre
Sponsing og fond
• Thomas har søkt i fond: Glitre er søkt, gjenstår Gjensidige- stiftelsen. Søker flere
fond fortløpende (SB1- stiftelsen++)
• Thomas tar kontakt med flere firmaer (Camilla sender det som er mottatt forrige
sesong)
• Trenger kortstaur/figurer, etc. til U8+U10, søke spesifikt om dette (Rodolphe
sjekker behov for utstyr til U8-U10)
• Søke om midler fra Kongsberg Gruppen ASA og Technip FMC
• G-Sport- Elsa kontakter dem
• Klubbjakker- sende info via e-post (pga. pris). Fakturere de som bestiller
• Sponsing på hjelmer for yngre (U8-10)- til forsikringsselskaper (Thomas)?
• Mulig til å få sponse flyers? (Thomas)
• Thomas L kontakter Rune G for lister over fond som er søkt om tidligere
Kredittkort til klubben- forslag
• Prepaid- kredittkort. Kasserer overfører penger til kredittkort, noen få i klubben
har tilgang på kortet
• Fordel: forsikringer ved kjøp på nett og enklere ved administrasjon
• Santander har gebyrfritt kort, men enklest å bruke SB1 eller DnB.
• Elsa undersøker
Tidtakerutstyr (har fått tilbud)
• Tilbud godtas (72.687) +ny fotocelle (10.000)
• Nytt display søkes om til DnB, evt. Gjensidigestiftelsen (ca 40-50.000)
Madsebakken skole, gymsalen – presentasjonskveld 28. august 17:30
• Informere om skiskole og U8
• Ta med: KIF- fane og flyers (A5)
• Styret + barna
• Gå med KIF- genser (Camilla sjekker med BK om han har flere)
Startbua
• Bytte tak, panel, male og evt. ny rampe
• Dugnadshelg 7-8. september (Thomas, Rodolphe, Jostein, Grimur+)
Høstfest
• Planlegger høstfest i midten av november
KIF- kort
• Mer info fra Elsa neste styremøte
Avtale styremøter framover
• Mandager, hver tredje uke i mnd: 16. sept, 14. oktober, 18. november, 7. januar
• Årlig møte: 21. januar (Styret gjør opp status etter årlig møte)
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13.

Annet
• Få oversikt over nøkler- Rodolphe får systemnøkkel over på seg
• Aktivitet august/sept. Høyt&Lavt.
• Medlemskontingent og treningsavgift sendes i en faktura i september, med lang
innbetalingsfrist (nov).
• Sjekk pris på lydanlegg til renn- Jostein
• Møte med Kongsberg Skisenter- 20.8 - Elsa
• Flyers som lages til Madsebakken-kveld kan brukes til å dele ut på andre skoler
også
• Liste på verdier til Kongsberg Kommune, Jostein sender inn estimat på verdier
• Lås til henger? Thomas L skulle sjekke
• Donald Duck Wintergames- venter på svar, Elsa sjekker opp
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