KIF Alpin Møtereferat – styremøte
Møte dato:

19.01.2021

Skrevet av:
Deltakere

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

Punkt

Camilla Solsvik

Sted:
Sign:

Google Meet
Date:

19.01.2021

Ikke tilstede

Referat

Agenda:
1. Organisering av SU / rollebeskrivelse gruppeleder
2. Nye retningslinjer covid-19
3. Trenere/treneravtaler
4. Årlig møte status
5. Annet
1.

Organisering av SU / rollebeskrivelse gruppeleder
• Rollebeskrivelse er laget
• Distribuerer SU- lederansvaret på gruppeledere fra og med nå:
• U8 - Elsa
• U10 – Hans Jørgen
• U12 – Jostein
• U14-18 Thomas L / Rodolphe
• Gruppelederne har tett dialog med foreldrekontakter i hver sin gruppe
• Rennkomité opprettes/evt. bruke samme som SB1-cup.
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2.

Nye retningslinjer covid-19
Svar fra kommuneoverlegen:

1. Klubbrenn: Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både
ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å
drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og
foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.
Klubbrenn kan vel kaldes et slags treningsrenn og derfor ikke inngå i stevner mv. som bør utsettes.
2. Skiskole kan gjennomføres i tråd med det over. Dere bør forsøke å holde avstand, ha oversikt
over deltagere og selvfølgelig ingen syke som deltar. Nå er det strammet inn på anbefalingen om å
ikke krysse kommunegrensene, så det bør være mest lokale deltagere.

3.
4.

5.

Dvs. klubbrenn gjennomføres og skiskolen startes opp 21. januar
Trenere/treneravtaler
• Gjenstående treneravtaler som ikke er signert purres
Årlig møte status
• 21. februar – utsendelse senest 31. januar
• Elsa/Jostein/Camilla ser på tekst på innkalling
• Årsrapport – tar utgangspunkt fra den vi hadde i fjor
• Betalt medlemskontingent i KIF Idrettsforening gir stemmerett (den voksne må ha
medlemskap), informerer om dette ved utsendelse av innkalling til årlig møte
• Booker Magasinet 21.2
Annet
• Signerer avtale med Norsk Alpinservice, der vi får rabatt på utstyr mot at vi reklamerer via
våre kanaler
•

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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