KIF Alpin Møtereferat - styremøte
Møte dato:

16.9.2019

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

Camilla Solsvik

Sted:
Sign:

KIF- huset
Date:

Ikke tilstede
Thomas Løver

Punkt

Referat

Agenda:
Gjennomgang referat fra forrige styremøte 19.8
1. Status trener U12
2. Sponser vi medlemsavgift for utøvere som konkurrerer i utlandet?
3. Foreldrefest sesongstart
4. Kredittkort til klubben
5. KIF kort
6. Sponsor skilt på startbua
7. Bestilling av klubbjakker
8. Jakker til trenere
9. Foreldrekontakt U10
10. Klubbhåndbok
11. Annet
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16.9.2019

1.

2.

Status trener U10 og U12
• Kathrine Groth Eggar blir gruppetrener U12
• Grimur blir gruppetrener for U10
• U14-16-18; Øyvind og Kjell tar utvidet ansvar+noe foreldrehjelp og støtte fra
U12- og U10 trener
• Mangler signert avtale fra Kathrine G Eggar (Camilla purrer Thomas)
• Treningsavgift for U10 endres til 700 kr
• Vi holder treningsavgifter på samme nivå med trenerkabalen vi har. Vi må
muligens ha en trener til inn på U12.
• Fakturaer går ut til medlemmene i løpet av september
Sponser vi medlemsavgift for utøvere som konkurrerer i utlandet?
• Ber utøvere om å søke Kongsberg Idrettsforening sentralt
• KIF Alpin jobber videre med alternative løsninger framover for denne gruppen

3.

Foreldrefest sesongstart
• 16.11 er en mulig dato
• Røde Kors- huset, sjekker om lokalet er ledig- Jostein
• Elsa planlegger

4.

Kredittkort til klubben
• Elsa bestiller kredittkort som kan brukes
• Kasserer/styreleder har kontroll på hva som er på kortet til enhver tid

5.

KIF kort 2020
• Hovedstyret skal legge fram tilbudet som gjelder for i år
• Styret i KIF Alpin beslutter når vi vet hva tilbudet blir

6.

Sponsor
• Skilt startbua (Kongsberg Trafikkskole og Monter), skal disse monteres opp
igjen? Nei, avtalen til trafikkskolen er gått ut, og Monter har ikke sponset nå
• Kongsberg Trafikkskole, avtalen er utgått, Thomas S tar kontakt om
sponsmidler
• Forslag: vegg med sponsormidler. Høre med Kongsberg Skisenter

7.

Bestilling av klubbjakker
• Første bestilling gjøres 17.9

8.

Jakker til trenere
• Vi prøver å få Kongsberg Skisenter til å sponse jakker til trenere (fakturere
direkte til KS)

9.

Foreldrekontakt U10
• Thomas S blir foreldrekontakt for U10

10.

Klubbhåndbok
• Satser på å ha ferdig i løpet av sesongen 19/20
• Velg et kapittel og del med de andre hvilke dere tar
• Status på utstyr i slutten av sesongen
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11.

Annet
• FaceBook- grupper, hele styret legges inn som administratorer i tillegg til
foreldrekontakter
• Deler opp gruppene U8 og U10 på FaceBook
• Telenorkarusellen, sette opp datoer, helst 3 ganger, Camilla søker
• Årlig møte
• Sendt påmelding til trenerkurs for våre yngste trenere, 3 stk (kr 1000 per)
• Dersom KIF Alpin skal gi støtte til trenerkurs, må de søke i forkant
• Reklame for skiskolen, sendes til alle skoler vi kjenner. Elsa har sendt til 3
skoler
• Forslag: skikveld/ for bedrifter

12.
13.
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