KIF Alpin Møtereferat - styremøte
Møte dato:

15.06.2020

Skrevet av:

Camilla Solsvik

Deltakere

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

Sted:
Sign:

KIF- huset
Date:

Ikke tilstede

Referat

Agenda:
Gjennomgang av forrige referat.
1. Info om styremøte i hovedforeningen, diskusjon daglig leder, KIF
2. Forslag budsjett 2021 (til hovedstyret)
3. Budsjett trenere og aktivitetsplan neste år – TL
4. Oppsummering foreldremøter – TL
5. Økonomi - CS
6. Material-liste - Rodolphe
7. Status skisenteret og liste - Elsa
8. Barmarkstrening – forslag
9. Sesongavslutning 19/20 – bytte dato
10. Annet
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15.06.2020

1.

Info om styremøte i hovedforeningen
• Nytt styre i hovedforeningen ble presentert
• Diskusjon om hovedforeningen skal ha daglig leder eller ikke
Hva kan KIF Alpin bruke daglig leder til?
- Klubbhåndbok- maler og andre dok.maler
- Politiattester for alle undergrupper
- Kontakt med skisenteret
- Oversikt over klubbeid eiendom
- Støtte til kasserer, ta alt via daglig leder i stedet for til Exacta
- Idrettsdag hele KIF
- Samarbeid mellom gruppene – sportslig ledere
- Oversikt over økonomi i alle grupper
- Møter med kasserere
- Være med på årlig møter
- Retningslinjer i forhold til lønnede trenere
- Lage og følge opp spørreundersøkelse om trivsel i klubben (alle undergrupper)
Spørsmål til barn og foreldre

2.

Forslag budsjett 2021 til hovedstyret
• Alle undergrupper må lage budsjett før neste styremøte i hovedforeningen 25.6.2020
• Jostein og Elsa lager forslag til 2021 budsjett

3.

Budsjett trenere og aktivitetsplan neste år
• Kongsbergpakke + samlinger – lik modell som sesong 19/20
• Ganske likt antall løpere som i fjor
• Jobber med å få til samarbeid med Drammen og muligens Aron
• Thomas jobber med trenerkabal
• Ordner påmelding via Rubic, innbetaling av basisavgift samtidig
• Ny rennleder – Katrine G Eggar
• Premieansvarlig ble Emma Wijnans

4.

Oppsummering foreldremøter
• Foreldremøter er avholdt av nye foreldrekontakter U12 og U14-16-18
• God respons på plan i begge grupper

5.

Økonomi
• Økonomien har bedret seg, hovedsakelig pga. sponsormidler
• Besluttet at det innvilges 75’ til reduksjon av Kongsberg-pakkene

6.

Material-liste
• Vurdert utstyr som er aktuelt å kjøpe inn – Rodolphe følger opp
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7.

Status skisenteret og liste
• KIF Alpin og daglig leder hos KIF har møte med nye eiere av skisenteret onsdag
17.6.2020
• Nye eiere ønsker også møte med gruppene Alpin, Snowboard og Freestyle
sammen, dato er ikke avtalt enda

8.

Barmarkstrening – forslag
• Samarbeide med andre grupper i KIF, f.eks. Hockey, turn

9.

Sesongavslutning 19/20 – flytte dato som var diskutert forrige møte, 29.8
• 22. / 23. august
• Legge event ut på FaceBook, Rubic – Camilla / Elsa
• Premier – Jostein kontakter Emma

10.

Annet
• Dagens tilhenger er lite egnet for KIF Alpin, vurdere å selge- Rodolphe
undersøker.
Kjøper ny brukt tilhenger med en gang den gamle er solgt.
• Info ut til medlemmene før sommeren? Få med noe på sesongavslutning,
barmarkssamling, klubbklær. Camilla
• Sjekke hva forsikringen dekker, Elsa tar opp på styremøte i hovedforeningen
• Rodolphe sender liste på hvor mye utstyr vi har

11.

Sak
•
Sak

12.
13.
14.

Sak
•
•

15.
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