
RSK-Alpin 10 gylne 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 

  

 

 

Referat 

Møtested: Klubbhuset Marikollen Dato siste møte: Møte nr. 

Referent: Karianne Løck 4. desember 2018 01 - 2019 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 15.01.19 

  



STYREMØTE 15. jan 2019 

Sak 1/19 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll  

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 2/19 – 60 min 

Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter. Oppdateres i hvert møte med ansvar, frist og status. 

 

Nr: Dato 

lagt inn: 

Tema: Ansvar: Frist: Status:  

1 04.04.18 System for ivaretakelse av utstyr, oppbevaring og 
trening i 8-ern, utstyrskontroll 
 

Sportslig 
gir en 
status m 
drift 

Kontinuerlig 
oppfølging 

Må få nye instrukser på 
plass/oppgradering 
innen sept. 

2 04.04.18 Dato for klubbmesterskap, mtp Henrik  
 
Kjetil og Per Martin finner en dato 

Sport/Mar
ked 

Når 
terminlister 
er klare 

Må bookes på møtet i 
januar 

3 07.05.18 Trenere → Vanessa Naas vil inn som trener 
Kontakte FIS løpere som er ferdig på videregående 
 
Rekruttering av nye trenere, yngre trener og 
foreldre.  
Status på trenersituasjonen på Teknikern og Aktiv? 
Foreldremøte på Tekniker´n under en trening 
 
Aktiv: Zuzanna har treningene til aktiv på tirsdager 
og Alex har treningene på onsdager  
 
Aircross og Aktiv møtes og diskuterer hvordan de 
kan samarbeide.  

Sportslig  løpende Sesong 18-19 

4 07.05.18 Årshjul for alle grupper oppdateres og 
klubbhåndbok 

Alle Jan-19 Dette må ferdigstilles 
før utgangen av 2018  

5 07.05.18 Bygge startbu/redskapsbu på toppen av bakken, 
sjekker m Skedsmo vgs  

Lene  Høst 2019 Utsettes til 2019/2020 

6 07.05.18 Egen førstehjelp gruppe er klar. De skal 
vedlikeholde utstyr, kjøre førstehjelpskurs og er 
førstehjelpsansvarlig på renn. Deltagere i gruppen 
er Vegard Aas, Gørill Lorentsen, Angelica Orebrand, 
Sara Keller + en fra Aircross.  
Utstyr (sekker) i MK1 og MK3 

Cecilie Kontinuerlig 
oppfølging 

Status gis på hvert 
møte. 

7 07.05.18 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi. 
Strategiplan er i gang. 
Synliggjøring av Marikollen 

Lene, 
Anders, 
Cecilie 

Kontinuerlig 
oppfølging 

Status gis på hvert 
møte. 

8 07.05.18 Nye inntektskilder 2018/2019  
Status på utsendelse til bedrifter 
Status på sponsing Sparebank 1  → positive 

Lene Jan-19 Sponsorpakker tas 
videre med aktuelle 
bedrifter 



9 07.05.18 Status på ny klubbkolleksjon 
Retningslinjer på sponsing – hvor på klærne kan vi 
ha merker, sponsing på grupper/lag vs klubb 

Lene Jan-19  

10 07.05.18 Søknader til stipender og fond. Gi Lene input på 
hva som ønskes søkt om. 
Gi tilbakemelding til Lene om fler fond så fort som 
mulig 

ALLE pr fond Status på søknadene 
som er sendt 
 

11 07.05.18 Breddesatsning 
Telenorkarusellrenn – må tilpasses NIFs 
retningslinjer, alle barn 12 år og yngre, lavterskel. 
Sees i sammenheng med rekruttering. 
Se på rekruttering ved bruk av skiskole, DHL, 
Telenor + breddemuligheter 

Anders Kontinuerlig 
oppfølging 

Gjennomgang av plan 

12 06.11.18 Kafé/kiosk → sette sammen en kafégruppe.  
Kun 2 personer så langt, vanskelig å få flere 
deltagere. Kontakte langrenn for å se på deres 
kapasitet – de gjør ikke noe ekstra. 

Karianne 
og Cecilie  

Kontinuerlig 
oppfølging 

Fått med 1 ekstra. 
Trenger flere. 
 
Løpende 

13 06.11.18 Skilting – komme med oversikt over hvilke skilt som 
trengs. Hvilke skilt har vi oversikt over. 

Drift Nov-18 Skilting – må avvente 
logo på Marikollen 

14 04.12.18 Lønnsmatrise for både trenere og heis/kafe/HA-
vakter 
Jan og Cecilie ser på drift/kafé og skiskolen 
Per Martin sportslig 

Styret 
 

Des-18  

15 04.12.18 Namsmann 
Magne Skyrud  

Cecilie Des-18  

16 04.12.18 Slå sammen Race 1 og Race 2 – tre trenere. 

Christian, Ingar og Brede 

Håkon trener i Aktiv gruppa? 

Sportslig Jan-19  

17 04.12.18 Telenorkarusellen, 14.02 kl. 18, 05.03 kl. 18. 
Telenorkarusellen blir et publikumsrenn – fokus på 
de to yngste gruppene, kjøres i MK 3, ingen 
tidtagning 
De eldre løperne stiller opp i bakken. Trenerne til 
Råtassen og Tekniker´n er startere 
To renn, slalom parallell og storslalom parallell 

Lene utformer flyer som deles ut på 

Telenorkarusellen og som kan ligge i kiosken.  

100 kr pr. renn 

Lene og Cecilie ordner alt rundt rennet 

Kjetil og Per Martin koordinerer trenere til å sette 

opp løyper 

Sportslig + 
Anders 
 
Lene m 
informasjo
n/flyers 

Jan-19 Er dette planlagt og 
klart?  
Rekruttering – klarer vi 
å fylle 
Telenorkarusellen med 
nye løpere? Pris? 

18 15.01.19 Skiskole + evaluering 
Få første helg, fler andre helg 

Cecilie Jan-19  

19 15.01.19 Skolekjøring: hvordan skal dette koordineres og 
planlegges fremover 
Lene lage skriv – invitasjon til skolene 

Drift Jan-19  

20 15.01.19 Evaluering familiesamling, sportslig og sosialt 
Sette helgen for 2019 

Sportslig & 
Cecilie 

Jan-19  



21 15.01.19 Status Heis-kafevakter: hvordan har det fungert? Er 
alle vakter dekket opp? Noen som har sluttet? 

Karianne Jan-19  

22 15.01.19 Rutiner på oppstart av sesong. Var litt humpete. 
Lage rutiner på når dette skal ferdigstilles, når, 
hvordan, Skidata, betaling etc 

Drift Jan-19 Løpende 

23 15.01.19 Medlemskontigent og treningsavgift; fakturere for 
2019 + rutiner for nye medlemmer 
Bruke Min Idrett 

Cecilie Jan-19  

24 15.01.19 Samlingskostnader kr 200 pr døgn pr løper. Har 
dette dekket samlingskostnadene for samlingene 
fra høstferien frem til Ål? 

Cathrine Jan-19  

25 15.01.19 Status salg av heiskort hittil Cathrine Jan-19  

26 15.01.19 Politiattest: status på hvem av trenerne som 
har/mangler 

Sportslig  Jan-19 Løpende 

27 15.01.19 Familiedager i bakken DnB søndag 10. feb. → 
avlyst 
 
10 feb åpen dag i bakken. 100 kr kortet 

Sportslig/d
rift 

  

28 15.01.19 Nytt medlemsregister – må bruke Klubbadmin. 
Besluttet på Idrettsstyret i desember-18 

Karianne/C
ecilie 

  

29  Finne priser på nye preppemaskiner, nye, 

brukte 

 

Drift   

30  Lage en egen kick off dag i Marikollen, heiskort til 
100 kr. En av de første dagene i januar 2020 

   

  

 

Sak 3/19 – 40 min 

Viktige orienteringssaker. Status sendes til alle innen søndag 13. januar 

1) Sportslig v/Kjetil og Per Martin 

2) Drift v/Jan og Olav 

3) Marked v/Lene 
 

1. Rælingenspretten: Både G-Max og Beyond X har omsider takket Ja til stand plass til helgens 

arrangement. Vi får trekkepremier og U12 plasserings premier av begge. Mye tid er brukt på 

dette særlig etter jul. Fint om vi til neste år legger en plan for hvem som skal ordne stand plass. 

Det kan fort oppstå konflikter hvis man jobber parallelt uten å vite det. 

2. DHL rennet: Jeg har kontakt med Ketil (råtassen) ifm. DHL rennet. Jeg har sendt spørsmål til 

Dagfinn angående anlegg og Racing (oppmann) angående om løpere kan still denne dagen. Jeg 

har fått en forståelse av at Råtassen har kontroll på dugnadslisten. Har spurt han om vi skal 

møtes til en ekstra prat forløpende. Venter på svar. 

3. Klubbmesterskapet: Henrik Kristoffersen har både VM i åre + WC renn (blant annet. Andorra 

og Bulgaria), så sliter han med å finne en dato som kan være passende. Jeg avtalte med Lars at vi 

setter en dato, så ser de om Henrik kan 

4. Kommer med et forslag på Sponsing på Klubbklær etterpå 



4) Økonomi v/Cathrine 

5) Sekretær v/Karianne 

6) Nestleder v/Anders 

7) Leder v/Cecilie 

8) Evt: Lommedalen og Asker trener en fredag før TL kvalik 

 

Sak 4/19 – 5 min 

Rælingsspretten – sportslig, Rælingsspretten blir kjørt fra toppen 

Telenor karusellen – sportslig/Anders 

Snølegging – Drift 

Det kjøres snø for full guffe 

Elementer i parken blir satt opp 

Betalingsterminal - Cathrine 

Status trenere 

 

Sign.:    Sted:    Dato:  

 

 

Cecilie Wenger    Karianne Løck                     Per Martin og Kjetil Noer 

Leder    Sekretær                                 Sportslig 

 

 

Anders Sivesind   Jan Halvorsen og Olav Garden    Lene Eriksrød 

Nestleder   Drift                                      Marked 

 

 

Cathrine Hoberg    

Kasserer 

 


