
 

 

 

 

Møtereferat   

Møtested: Klubbhuset Marikollen Dato siste møte:  

Marikollen  06 des 2017  

 Dato siste utsendelse: Møte nr.  

Ref: Nina Holter  01 - 2018 

Sak:  

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 03.01.18 

  

 

 

 

 

                        



 

 

 

 

RSK-Alpins 10 gyldne regler 

 

1. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av RSK-Alpin, men er du med følger du 

«Slik gjør vi det i RSK-Alpin». 

 

2. Vis respekt overfor hverandre, trenerne og andre du møter i idretten. 

 

3. Selvstendighet, tilhørighet, mestring og det å være et godt forbilde for andre står sentralt i 

treningshverdagen. 

 

4. I RSK-Alpin utvikler vi vennskap og lagånd. 

 

5. RSK-Alpins trenere er gode forbilder for utøverne – de motiverer og inspirerer. 

 

6. Treningen skal gi nye utfordringer og opplevelser. 

 

7. Foreldre i RSK-Alpin er inkluderende og fokuserer på klubben og gruppen fremfor 

enkeltindividene.. 

. 

8. I RSK-Alpin lærer barna å tåle både medgang og motgang. 

 

9. I RSK-Alpin er vi stolte av klubben vår. Bær RSK-Alpin og Rælingen Skiklubb logoen synlig, men 

husk at det forplikter. 

 

 

10. På trening er vi først i bakken og sist hjem 

 

 



 

 

STYREMØTE 3.januar 2018 

Tilstede: Per Martin, Marianne, Jan, Olav, Cecilie, Dagfinn; Lene , Nina 

Sak 01/18 

Godkjenning av styreprotokoll  

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 6. desember godkjennes og signeres.  

Styret ønsker en samlet liste over oppfølgingsområder, settes inn etter punkt 1 i 

styrereferat. Ansvar: Nina 

OPPFØLGINGSPUNKTER - OPPDATERES ETTER HVERT MØTE 

 

Nr: Dato:  Tema:  Ansvar: Frist:  Status:   

1 03.01.18 Fjerne kontingent til klubbrenn: 

inkludere i treningsavgift, 

budsjettering av premier.  

Leder (kan 

flyttes nederst?)  

Ses. 

18/19 

 

2 03.01.18 Promotering av skiskoler marked asap  

3 03.01.18 Budsjett 2017: regnskap vedr 

overføring fra hovedklubben 

+ preppemaskin 

leder Uke 2  

4 03.01.18 Fremme behov for 50% stilling i 

drift 

leder Uke 2  

5 03.01.18 Invitere medlemmer av 

hovedstyret til neste styremøte i 

alpin, drift 

leder Uke 2  

6 03.01.18 Oversikt og system for nøkler Drift Uke 2  

7 03.01.18 Dator for klubbmesterskap Dagfinn Uke 2  

8 03.01.18 Tidspunkt premieutdeling med 

Henrik 

Lene   

9 03.01.18 Forventningsavklaring vedr 

Familiesamling Aurdal 2018, 

vedtak. 

Cecilie   

10 03.01.18 System for godtgjørelse til de 

som jobber særlig mye for 

alpingruppa, MK 

Marianne Feb 18  



 

 

Sak 02/18 

Budsjett 2018  

Budsjett er revidert etter innspill fra forrige styremøte. Ny gjennomgang med innspill:  

Kontigent til klubbrenn: diskusjon og ønske om å fjerne kontingent til egne klubbrenn. 

Tas videre til neste sesong. 

Skiskole er budsjettert med fulle dager, risiko for økonomisk tap ved ledige plasser. 

Antall trenere må da justeres. Ansvar: Sport/Brede B. Tiltak: promotering på sosiale 

medier. Fremming av info på FB: budsjettramme tas med videre. 

Budsjett og regnskap vedr overføring fra hovedklubben, 2017. 200 000 i drift, 75 000 i 

tillegg. PM følger opp faktisk regnskap og overføringer.  

Styret er enige om å spille inn behov for 50% stilling i drift av MK. Opprettelse av et 

driftsselskap. Styret i alpingruppa mener anlegget er blitt for stort til å driftes på 

ordinær dugnad, det er plunder og heft og mye annet arbeid enn snølegging og vakter 

må gjøres av samme personer, ofte med dårlig verktøy.  Det tar mye lenger tid å få 

bakken i ski-stand. Tap av inntekt, folk går lei. Behov for ny preppemaskin. PM følger 

opp og tar dette videre til hovedstyret.  PM inviterer inn hovedstyret mtp styrking av 

drift i MK, budsjett .  

Vedtak: Budsjett vedtas som framlagt med nevnte endringer. 

 

Sak 03/18  - Nøkler til MK  

Det er utfordring med å ha tilgjengelige nøkler til de som trenger det. Dette for å åpne 

heis, kasse, safe, utsalg til riktig tid. Trenere må åpne bakken.  

Drift sjekker om nøkler med Knut Mo, lager oversikt og setter opp forslag til system. 

Oversikt over rutiner samles, samt hvem som er superbrukere på ulike oppgaver. Forslag 

er å h en kodeboks tilgjengelig med nøkler i, slik at alle som trenger nøkler har dette 

tilgjengelig.  

 

Sak 04/17 

Sette datoer for klubbmesterkap  

Dato klubbmesterskap: mandager, Dagfinn sjekker opp dato med trenere. Februar er 

ønskelig.  Premieutdeling/løperfest: Lene sjekker når Henrik kan, tidlig mai.  



 

 

Sak 05/17 

Evaluere familiesamling 2017 og beslutte sted for 2018  

Oppsummering familiesamling Valdres desember 2017 
Det var 180 deltagere på familiesamlingen. Det er 40 tilbakemeldinger som er registrert. Flest 

svar fra Race 1 og Race2. 72,5% av de som svarte har vært med på familiesamling før. 

Påmeldingsløsning og informasjon er over 90% fornøyd. Læring ifht informasjon: sendes 

direkte til de påmeldte og ikke få oppmennene til å dele informasjon i sine grupper. 

Pris; 85% er fornøyd med pris. Dette må sees i sammenheng med hva vi får levert i fht mat, 

bosted etc. 

Innhold/program 92,5% er fornøyd. Kommentarer gjelder Aircross. Generelt for alle lag 

program/ treningsopplegg ønskes kommunisert før avreise. 

Reisevei og kvalitet på anlegg er over 90% fornøyd. Kommentarene kommer fra Aircross som 

ikke hadde park å trene i, kun pute. 

Rom/leiligheter/hytter; 80% var fornøyd, kommentarene gjelder at man bor spredt/utenfor 

Danebu/i leiligheter, logistikk med at jentene Racing/JrRacing bodde i Fjellparken.  

Fasiliteter; 72,5% er fornøyd, kommentarene kommer på prepperom. 

Mat; her er det stor spredning i tilbakemeldingene fra bra til dårlig. Læring: hvilket nivå skal 

man legge seg på ifht mat? Dette gjenspeiles ifht pris.  

Sportslig; 95% var fornøyd med sportslig opplegg. Kommentarer gjelder Aircross. 

Sosialt; 77,5% var fornøyd med det sosiale. Kommentarene gjelder at man bodde spredt og 

dermed ikke deltok på det sosiale. 

Over 90% har en positiv totalopplevelse av familiesamlingen. Og de samme ønsker å delta 

neste år.  

 

Forlag til vedtak som utsettes: Familiesamlingen 2018 legges til Aurdal med 

skidager fredag 7.- mandag 10.desember og kombineres med farts samling for de 

eldste gruppene. 

Forventninger med tilbud fra Valdres må avklares: boforhold, mat, prepperoms-

fasiliteter, sportslig tilbud til ACT. Cecilie følger opp for vedtak.  

Sak 06/17 

Orienteringssaker  

a. Marked v/Lene 

Utrolig godt jobbet til Marked for penger til snøscooter☺ 

DHL rennet: kreves mye planlegging, møte i dag for å overrekke driften av dette til 

Råtassen og teknikern 2. Har fått mange gode tilbakemeldinger på at kalenderen var 

lettsolgte.  

Marked skal dele ut gevinster neste tirsdag i klubbhuset 3. Ellers jobbes det med å 

skaffe trekkepremier til Renn + forespørsel om stipender. 



 

 

Behov for å definere goder til deltakere som arbeider spesielt mye med for alpingruppa. 

Marianne setter opp forslag til neste styremøte. 

 

b. Drift v/Jan eller Olav 

Status fra Drift pr. 03.01.2018 

Prosjekt «Utbedring pumpe»: Alt fungerer bra, og lekkasjer er tettet. Det gjenstår 

fremdeles å montere en vannmåler sensor, dette har ingen praktisk betydning, men vil 

være til hjelp for å se hvor mye vann vi benytter under snølegging.  

Prosjekt «Rørgate hopp»: Graver Brede Stensrud er ferdig med arbeidet med rørgata. 

Gjenstår noe opprydding av overskuddsmasser til våren. Vann og strøm er på plass. 

Gjenstår noe arbeid med luft uttak i kummer, jobbes videre med i kveld. Sammenkobling 

mellom gammel og ny rørgate pågår nå. Vann er ok, men må forankres før trykktesting 

av resten av rørgata kan utføres. Deler for luft sammenkobling er lokalisert, trenger 

også her en sveisejobb for tilpassing av rør. 

Prosjekt «Utbedring dam» ( står på vent ) Benytter presenning i bunn og legger 

sprøytebetong mellom der det allerede er sprøytet og overlappen på presenningen. 

Presenning er klar til henting hos OB Wiik. Vil bli utført om vi får en lengre mildperiode 

eller utsatt til våren. Plassering/ innfesting gjøres på dugnad. Vanntilførsel: Fremdeles 

godt med vann i marka og vannmagasinet vårt. Viftekanoner: Grønn vifte ved topp av MK 

3 er ordnet i dag. Byttet div el komponenter. Følge med ved ising da det kan være feil 

på varmekabel. Renset alle filtre i går. Vifte ved myra feil på drenerings ventil, ordnet i 

dag, full av grus. Vifte ved langrenn, byttet olje på kompressor pga skitt, byttet i 

romjula. Gammel kum mellom MK1 og 3: Utglidning i skjøt for vannrør har forårsaket 

skader på vann, luft og el forsyning til øvre del av høyre rørgate. Vann er lappet 

sammen. Luft er terminert i kummen. El er midlertidig reparert. For at dette skal bli i 

orden igjen må området graves opp til sommeren for skikkelig utbedringer. Vi tipper 

midlertidig reparering kan koste ca 50.000,- + ytterligere 150.000,- for utbedringer 

som må gjøres til sommeren. Preppemaskin har slitte belter og glipper. Kostnad ca 150-

200.000,- for nye. Vi må ha en plan for hva vi gjør om dette ryker og må byttes midt i 

sessongen. Leie, lease ny maskin bør også luftes med hovedstyret. Snølegging MK3 

mangler øvre del venstre side. MK1 mangler i heistrase, hengene og toppen. Området fra 

myra og ned begynner å se ganske bra ut, men mangler snø inn mot øya. Vi jobber for å 

kunne åpne dette fra neste uke. Montering av heiskroker MK 1 ønsker vi å sette på 

torsdag eller fredag. Sikring av bakken kan gjøres i helgen, eller under trening. 



 

 

Dugnad onsdag. Tråkking av MK1 fra myra og ned med ski. Melding til foreldre går ut 

under styremøtet.  

HA Kurs tir. 9/1 og tor. 11/1, teori kl. 18-18.45, praktisk Kl 18.45-19.30 m/ ski. 

c. Sportslig v/Dagfinn og Einar 

Det er redusert treningsfasiliteter da kun MK 3 er åpen. De eldste benytter også 

Varingskollen. Uheldig at racing og Jr racing er på renn/samling under DHL, men det 

settes i gang tiltak for å kontakte løpere som har sluttet/venner av våre unge trenere, 

som kan hjelpe til. Vi har Porter, radioer. Sportslig sett har vi det bra.  

d. Økonomi v/ Cecilie 

Status pr årsslutt.  

Årsoverskudd / Underskudd : 319 292,00      Se egne vedlegg.  

Vi mangler oppgjør fra julen som skal med + trolig noen regninger, ferdigstilles i løpet av 

et par uker.  

Sak 07/17 

Eventuelt: 

1. Marianne deltar sammen med PM på neste hovedstyremøte, budsjett og 

regnskap, behov og forventninger.  

2. Sosiale medier og reklamere for MK: Dele info om Mk via FB sider : marikollen 

skisenter. Lene kontakter Andreas i alpingruppa for proffesjonell bistand til 

nye hjemmesider/fb, markedsstrategi osv.   

3. Skolekjøringer: vgs: alpindag, Muligheter for å være i bakken på dagtid er 

redusert, PM.  

4. Info fra Cecilie i dag 6.jan: Gla’sak: Det kommer TV i klubbhuset med en 

sportskanal-tv-pakke. Det betyr at vi kan være der når det er skirenn + ha på 

tv’en med ski/sport når det er åpen kafe. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neste møte Onsdag 7. Februar tidspunkt: kl 19.00 

 

Sign.:                                               Sted:                                                          Dato:  



 

 

 

 

Per Martin Boten                             Nina Holter                      Dagfinn Kvæl 

Leder                                              Sekretær                                 Sportslig 

 

 

Marianne Vaslestad                          Jan Halvorsen/Olav Garden    Lene Eriksrød 

Nestleder                                         Drift                                      Marked 

 

 

 

Cecilie Wenger    

Kasserer     

 


