
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 5. februar 2019 03 - 2019 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 04.03.19 

  



STYREMØTE 05. feb 2019 

Sak 9/19 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 10/19 – 50 min 

Årlig møte 25. mars 

Dokumentfrist er 11.mars for å publisere før møtet. Drift, sportslig, marked og Anders (rekruttering 

og Aktiv) skriver sine innlegg. Sendes til Karianne+Cecilie innen dokumentfristen. 

Valg: valgkomiteen er kontaktet. 

I tillegg er det ønskelig å kunne presentere følgende på det årlige møtet for sesongen 2019/20. 

Sportslig: 

- Trenere for neste sesong 

- Gruppe inndeling for neste sesong, prosessen ang. fordeling av gruppene Racing og 

JrRacing. Når står dette klart?  

- Samlingsplan (grov-skisse) 

- Oversikt over hvor mange som er vi hver gruppe og hvem som er trenere 

Drift: 

- Planene for neste sesong 

- Forbedringer neste sesong 

 

 

Sak 11/19 – 45 min 

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

 

Nr: Dato 

lagt inn 

Tema: Ansvar: Frist: Status:  

1 07.05.18 Årshjul for alle grupper oppdateres og 
klubbhåndbok 
Rutiner på oppstart av sesong. Var litt humpete. 
Lage rutiner på når dette skal ferdigstilles, når, 
hvordan, Skidata, betaling etc 

Alle Styremøte i 
april – 19 

Gjennomgang på 
styremøtet i april – 
sammen med nye 
styremedlemmer  

2 04.04.18 Status renn: 
Oppsummering etter TL  
Telenorkarusellen →huke av for aktiv eller ikke 
Karianne hører med Råtassen/Tekniker´n ang 
speaker og tid tagning for neste år  
 
Tekniker´n får ansvar for telenorkarusellen  
Råtassen – DHL 
Race 1 – Rælingsspretten 
Race 2 - Rælingsspretten 
JrRacing – TL/HL 
Racing – HL/TL 

Sportslig + 
Anders 

mars-19 TL – gikk veldig bra. Bra 
gjennomføring. Litt 
mørkt i deler av 
traseen.  
 
Telenorkarusellen har 
gått bra.   

3 05.02.19 Trenere 
Status på trenersituasjonen på gruppene  
Positivt nå på Tekniker´n og Aktiv 
Status rekruttering av trenere  

Sportslig  Løpende  



Status gruppene – foreldremøter? Foreldremøter 
når kabalen er klar 

4 04.12.18 Lønnsmatrise for både trenere og heis/kafe/HA-
vakter 
Hoppe over lønnsøkning nå i år!  
Jan og Cecilie ser på drift/kafé og skiskolen  
Ski skolen følger sportslig 
Per Martin sportslig  
Attestering av timelister for trenerne. Må få til en 
bedre løsning enn i dag. Kan Cathrine ta over dette 
for å sjekke ifht lønnsoversikten?  

Drift/sport
slig 
 

Mars-19  

5 04.03.19 Utlån av bakken til andre klubber. Hva skal vi ta 
betalt og hvordan skal dette håndteres?  
12 løpere +3 trenere 3000 kr. 
 
Hva med løpere fra andre klubber på samlinger i 
RSK? 
 

Sportslig Mars-19  

6 07.05.18 Breddesatsning og rekruttering 
Plan for neste år. Sportslig være med.  

Anders Kontinuerlig 
oppfølging 

Status pr møte 

7 05.02.19 Planer i Marikollen 
Barneområdet 
Annet 

Drift Løpende  

8  Logo - Marikollen Alle   

9 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 

10  Førstehjelp – fått tilbud på hjertestarter.  
Slede – har vi riktig utstyr? 
Ble tatt opp på hovedstyremøtet som skal sjekke 
med fotballen hva som burde gjøres. 

Drift/Cecili
e 

Kontinuerlig 
oppfølging 

Status gis på hvert 
møte. 

11 07.05.18 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi. 
Strategiplan er i gang. 
Elever i fra Mailand som er her og lager videoer og 
tar bilder 

Lene, 
Anders, 
Cecilie 

Kontinuerlig 
oppfølging 

Status gis på hvert 
møte. 

12 07.05.18 Nye inntektskilder 2018/2019  
Status på utsendelse til bedrifter 
Status på sponsing Sparebank 1  

Lene Jan-19 Sponsorpakker tas 
videre med aktuelle 
bedrifter 

13 07.05.18 Status på ny klubbkolleksjon → beste løsning med 
JrRacing og den jakken. Samme sponsor plasser på 
den andre jakken som resten av klubben kjøper.  
Retningslinjer på sponsing – hvor på klærne kan vi 
ha merker, sponsing på grupper/lag vs klubb 
Klubb og lagsponsorer 

Lene Jan-19 Legger ut info på 
nettsidene 

14 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.  
Lene gir en oversikt over hvilke fond som kan søkes 
på. 

ALLE pr fond Status på søknadene 
som er sendt 
Tidsfrister på fond 
 



15 15.01.19 Status Heis-kafevakter: hvordan har det fungert? Er 
alle vakter dekket opp? Noen som har sluttet? 
Alle vakter dekt opp, fungerer bra.  

Karianne Jan-19 Løpende 

16 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 

17 15.01.19 Nytt medlemsregister – må bruke Klubbadmin. 
Besluttet på Idrettsstyret i desember-18 
 

Anders  Anders sjekker ut 
MinIdrett og får satt 
opp en ny struktur for 
hele skiklubben 

18 04.03.19 Medlemskontigent og treningsavgift – mye 
utestående. Hva skal gjøres? 

Cecilie Mars-19  

19 15.01.19 Samlingskostnader kr 200 pr døgn pr løper.  
Gått over med nesten 6000 kr → ser på ny 
samlingskost for 2020, estimert ny samlingspris 
220 kr 

Cathrine Jan-19 Trenger beslutning 
basert på ny 
samlingsplan om 
beløpet for 2019/20 

20 15.01.19 Status salg av heiskort hittil 
Feil på priser i skidata 
Ta ut en oversikt på sesongkort – hvem er 
medlemmer eller ikke 

Cathrine Jan-19  

21 04.12.18 Namsmann 
Magne Skyrud  

Cecilie Des-18  

22  Fordele kafé inntektene med langrenn 
Fordelings nøkkel 
Salg fra ukedager: 100% Alpin 
Salg fra helgene: 
Alpin 40% 
Langrenn 30% 
20% for administrasjon til Alpin 
10% i buffer til kafeen  

Cecilie Mars-19  

23  Billigere heiskort på fredag kveld, 100 kr.  
Vært en suksess!  

   

  Ny brukerundersøkelse rett over påske    

  

Sak 12/19 – 15 min 

Viktige orienteringssaker. Status sendes til alle før møtet 

1) Sportslig v/Kjetil og Per Martin 

2) Drift v/Jan og Olav 

Holde bakken åpen ut mars for publikum – lengre for trening 

 

3) Marked v/Lene 

4) Økonomi v/Cathrine 

5) Sekretær v/Karianne 

6) Nestleder v/Anders 

7) Leder v/Cecilie 

 



Sak 13/19 – 5 min 

Annet – meldes ved møtestart 

 

Neste møte tirsdag 02.04 

 

 

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 

 


