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KIF- huset
Date:

19.05.2020

1.

Nye eiere Kongsberg skisenter
• Elsa er i dialog med daglig leder Tone Jamtveit i skisenteret
• Framover vil kun daglig leder i KIF, Marius Berg ha den direkte kontakten med
skisenteret ang. KIFs grupper sine avtaler. Han får info fra styret om hvilke
avtaler som gjelder for KIF Alpin. Elsa jobber med å få oversikt og er blant
annet i kontakt med tidligere styrer
• Endelig liste over avtaler vi har med skisenteret legges fram på neste
styremøte

2.

Sesongavslutning 19/20
• Utsettes til høsten
• Foreløpig dato: 29. august
• Info sendes ut før sommerferien

3.

Info om stipendordning
• Kandidater som kan søke om stipendordningen for sesongen 19/20, får e-post i
kveld. Frist for å søke er 15. juni.
• 11.000 kr avsatt i budsjett til sesongen 19/20

4.

Info Rubic neste sesong
• Rubic blir kommunikasjonssystem og medlemssystem fra høsten
• Opplæring av brukere vil bli gitt av Rubic, kommer tilbake med dato
• Brukere vil være styret, trenere og foreldrekontakter

5.

Budsjett treninger sesong 19/20
• Holdt oss innenfor budsjett

6.

Trening videre før sommeren
• Fortsetter fram til skoleslutt, dersom interesse

7.

Overgang aldersgrupper
• Invitere U8 til U10, fra U10 til U12, fra U12 til U14/16/18

8.

Økonomi
• Buypass konto – har fått ut detaljerte opplysninger. Innbetalingene gjelder
bare betalinger fra Min Idrett, dvs. i hovedsak startkontingenter FIS og
kvalikrenn
• Lage rutine på de ulike postene og overføring av penger

9.

Klubbjakker
• Noe tull med siste forsendelsen hos ny leverandør(trykk), men det vil komme
ny forsendelse
• Bestilling for neste sesong (etter klubbkveld) er under produksjon og kommer i
løpet av okt.-nov
• Senere bestilling er avhengig av restlager

Page 2

10.

Sportslig
• 3 samlinger etter korona-situasjonen
• Barmarkstreninger er i gang og har veldig godt oppmøte
• Foreldrekontakter har blitt bedt om å arrangere foreldremøte i mai
• Ikke planlagt ski i juni og august
• Neste sesong- planlegger mye av det samme som i fjor (ikke Østerrike-tur),
bookinger på steder er satt i gang

11.

Nye foreldrekontakter
• U8: Thomas Sem Grøstad
• U10: Hans Jørgen Andersson
• U12: Gunnar Lysaker
• U14: Leif Olav Haugen
• U16/18: Mangler pt
Trenere neste år
• Trenerkabalen er ikke besluttet
• Innhenter nå informasjon om hvilke trenere som er aktuelle
• Vi vet at Øyvind Sæterli og Stella ikke er tilgjengelig for sesongen 20/21

12.

13.

14.

Annet
• Barmarkstrening- forslag idrettshallen? Thomas L sjekker om muligheter i år
• Trenger mer utstyr til barmark (Øyvind Sæterli hadde en del utstyr som vi nå
ikke har tilgang til).
• Styret godkjenner liste over utstyr fra Rodolphe, kr 5.300, - +bag.
•

15.
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