
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 02.12 2019 01 - 2020 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 07.01.20 

  



STYREMØTE 7. januar 2020 

Sak 01/20 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 02/20– 30 min 

Beslutningssaker: 

1) Leie av barnebåndet for bursdager – lør/søn fra kl. 16-18 Kr 1500 for opp til 15 pers og kr 

2000 over 15 pers  

FAU kan leie barnebåndet frem til åpningstid. 

2) Gratis utlån av barnebåndet til barnehager på dagtid → Ja – men i dialog med kulturrådet om 

litt penger.  

3) Leie av alpinanlegget til private arrangementer → Ikke denne sesongen 

4) RSK dekker SNØ sesongkort for trenere på Racing/JrRacing da disse skal bruke SNØ regelmessig. Alle 

andre trenerne – skal RSK dekke disse? → Klubben dekker for trenerne etter behov 

5) Kafe i vinterferien - tidligere SFO → Vi tar over kaféen selv - bruker studenter 

6) DnB stiftelsen frist 1. feb – hva skal søkes om → park elementer, tilskudd til ny 

varmestue/bakkekiosk (en som går på hjul), rennkontor, snøproduksjonsutstyr, kompressor 

Sak 03/20 – 70 min 

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

nr Tema: Ansvar: Frist: Status og action:  

1 Årshjul: fortsette med oppdatering, lage plan for sesong 
2019-20 pr område 

Alle Løpende  

2 Avtale med Lørenskog og Ullensaker – ferdigstilles Olav/Thomas 
 

Jan-20 Signerte avtaler må 
ferdigstilles 

3 Gruppestatus: gjennomgang 
Oppdatering på trenere → Ketil har hatt møte med 
trenerne på de yngre gruppene, ang tilbakemeldinger og 
oppfølging på trening.  
Trenerkurs 

Sportslig Løpende  

4 Gruppefordeling og prinsipper  
- Sportslig og trenerne gjør dette sammen 
- Ryddig prosess 

Sportslig Feb-20 Ferdigstilles i februar 

5 Samlingsregler og overnatting – eldre grupper Thomas Jan-20 I løpet av januar 

6 Lage en felles sportslig plan for hele klubben → 
kommunisere ut til foreldrene 

Sportslig Feb-20  

7 SNØ; sommercup/renn; interessert, dialog videre m LSK og 
SNØ → Thomas snakke med Lørenskog 

Sportslig Jan-20  

8 «fadder» ordning – u12 og eldre løperne får hvert sitt 
fadderbarn? En ordning som er ønskelig og kan koordineres 
mellom gruppene. Racing v/Sverre kan ta ansvar mot 
Teknikern/Råtassen. Sportslig må si GO sammen m trenere 

➔ De eldre kommer på treningene til de yngre 
➔ To/tre ganger i løpet av sesongen 

Sportslig snakker med trenerne 

   



9 Klubbavtale med Rasta sykkel v/Roger Røykås Martinsen. 
Hvem kan ta dialogen videre?  

Sportslig 
v/Thomas? 

Mars-20  

10 Ren Idrett http://www.rentidrettslag.no/ 
Gjelder de to eldste gruppene. Racing og JrRacing 

Ingar sjekker med Brede 

Sportslig Okt-19 Når skjer dette? 

11 Breddesatsning og rekruttering. 
Plan for neste år. Sportslig være med.  
Linket opp mot rekruttering og rennplan 

Ketil Jan-20 Ferdigstille plan og 
kommunikasjon 

12 Status i bakken – nett/skilting, hjelmer, sikkerhet 
Hjelm kassen flyttes til Mk3 

Morten Nov-19  

13 Førstehjelp: Slede – har vi riktig utstyr? → Gøril er i gang 
Morten hjelper  

Morten Sept-19 Hva mangler? 

14 HA-kurs; ble etterlyst flere HA’er, men det er mangel på 
kurs. 

Drift   

15 Fra møtet med hovedstyret 10. desember så ble det 
forelagt at alpin må legge frem «rutiner for drift av 
anlegget». Det betyr at en total plan for hele anlegget må 
lages. Det skal inneholde følgende:  
Plan for snølegging 
Drift og vedlikehold av utstyr til snølegging som vifter, 
lanser, slanger, overganger etc. 
Vann og strøm ettersyn 
Drift og vedlikehold av heiser, vaier, kroker/skåler 
Drift og vedlikehold av utstyr som snøscootere, 
tråkkemaskin 
Det skal også stå på hvilket tidspunkt de forskjellige 
oppgavene skal utføres. 
Det er forståelse for at en slik plan ikke kan lages midt i 
hovedsesongen. Forventningene er at en slik plan kan 
fremlegges innen 1. juni 2020. Et første utkast er forventet 
levert 15. mai 2020. 

- Finne hvilket system vi skal gå for og kopiere det 

Morten og drift Mai-20  

16 Treningsrom – hvor kan det være? Morten sjekker ut 
garderobene. Møterommet blir styrkerom?  

Drift/sportslig  Aktuelt fortsatt? 

17 Lørenskog Skicross renn – status Drift Des-19  

18 Plan for snølegging i samarbeid med sportslig. Drift legger 
frem en snø leggeplan for sportslig for hvordan snø 
leggingen vil foregå → legge ut litt info om snøleggingen 
Evaluering av snølegging hittil 

Drift/Sportslig Des-19 Status? 

19 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi. Strategiplan er i 
gang.  Webkamera er satt opp og skal kobles mot 
nettsidene. 
Truls Erik og HaakonW tar over Marikollen.no også 
Linda Kvæl vil være med å skrive på Marikollen.no  

Kristin, Cecilie Kontinuerlig 
oppfølging 

Haakon oppdatert 
kontinuering basert på 
tilbakemelding. Egen 
messenger gruppe for 
endringer.  

20 Nye inntektskilder/sponsing.  
Status på utsendelse til bedrifter 

➔ Bygger videre med de vi har kontakt med 
➔ Finne lokale bedrifter  
➔ Store bedrifter - OBOS 

Kristin Kontinuerlig  

21 Søknader til stipender og fond. Gi Kristin input på hva som 
ønskes søkt om. 

ALLE Kontinuerlig  

http://www.rentidrettslag.no/


22 Planlagt Snøfestival m Aktivum 12. januar Kristin/Cecilie  Ny dato! 

23     

24 Presentasjon av økonomi Cathrine/Cecilie Hvert møte  

25 Valg: leder, kasserer og sekretær: melde fra til Kjetil Noer 
(leder valgkomiteen) 

Cathrine, 
Karianne og 
Cecilie 

Feb-20  

26 Klargjøring til årlig møte 
Årlig møte alpin 10. mars. Årsmøte hovedstyre 17. mars 

Karianne Feb-20  

27 Evaluering av familiesamlingen – se eget vedlegg Cecilie Jan-20  

 

Sak 04/20 – 15 min 

Viktige orienteringssaker. Status sendes til alle før møtet om mulig 

1) Sportslig v/Ingar og Thomas 

2) Drift v/Jan og Olav 

Skilter har kommet opp 

HA – får førstehjelpskurs  

Pledd til de som blir skadet – ligger i Mk1 

Barmarkshelgen → kurs til foreldre ang hva som skal gjøres når det er skader i bakken 

Stort skilt på containeren – Marikollen logo 

3) Marked v/Kristin 

Vinterferien – ungdomssklubben – rabatert heiskort. De kan bli alt fra 10 – 70 stk. De får tilbud 

om torsdag eller fredag 

Samarbeid om studenter – eventuelt neste år 

Gå på foreldrene når vi har Sparebank 1 treff - sponsing 

4) Økonomi v/Cathrine 

5) Sekretær v/Karianne 

6) Nestleder v/Ketil 

7) Leder v/Cecilie 

Cecilie sender mail til Trond Bengtsson  

Sak 05/20 – 5 min 

Annet – meldes ved møtestart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sign.:    Sted:    Dato:  

 

 

Cecilie Wenger    Karianne Løck                     Ingar Berg og Thomas Schie 

Leder    Sekretær                                 Sportslig 

 

 

Ketil Modell   Jan Halvorsen og Olav Garden    Kristin Hedqvist Widen 

Nestleder   Drift                                      Marked 

 

 

Cathrine Hoberg    

Kasserer 

 

 


