
 

 

 

Møtereferat   

Møtested: Klubbhuset Marikollen Dato siste møte:  

Marikollen  07 mars 2018  

 Dato siste utsendelse: Møte nr.  

Ref: Nina Holter  04 - 2018 

Sak:  

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 04.04.18 

  

 

 

 

 



                        

 

 

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 04. APRIL 2018 

 

Tilstede: Per Martin, Cecilie, Dagfinn, Marianne, Lene, Olav, Jan, Anders og 

Cathrine 

 

Sak 21/18 

Godkjenning av styreprotokoll 

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 07. mars godkjennes.  

Referater må ikke lenger signeres, lagres elektronisk med rett tilgang.  

 

Sak 22/18 

Nytt styre fra 1. mai. 

Presentasjon av nytt styre fra 1. mai: 

Leder: Cecilie Wenger 

Nestleder: Anders Sivesind 

Sportslig adm: Dagfinn Kvæl 

Sportslig operativ: Per Martin Botten 

Kasserer: Cathrine Hoberg 

Sekretær: Karianne Løck 

Marked: Lene Eriksrød 

Drift & anlegg: Jan Halvorsen/Olav Bakke Garden 

Medlemmer presenterer kort seg selv, erfaringer og tanker om videre utvikling av 

alpingruppa.  

Per Martin informerer litt om drift av alpingruppa, myndighet og ansvar. I tillegg 

forventninger til medlemmer av styret. Verdigrunnlag er sentralt og førende. Vedtak 

gjøres i fellesskap.  Neste styremøte i mai er med nytt styre. Avtroppende medlemmer 

avholder innen mai et samarbeidsmøte med nye medlemmer for å sikre en god 

informasjonsoverføring og god start ihht roller og oppgaver.  



Sak 23/18  

OPPFØLGINGSPUNKTER  

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

1 03.01.18 Budsjett 2017: 

regnskap vedr 

overføring fra 

hovedklubben+ 

preppemaskin 

leder  

Mai18 

Videreføres til Årsmøte i 

hovedklubb 5.4.  

 

2 03.01.18 Tidspunkt 

premieutdeling med 

Henrik 

Lene   videreføres 

Avventer tilbakemelding, 

avklart innen 1.mai.  

3 03.01.18 Forventningsavklaring 

vedr Familiesamling 

Aurdal 2018 (torsd 

tom sønd) 

Cecilie   Videreføres 

Egen sak.  

4 03.01.18 Fremme behov for 

50% stilling i drift? 

Opprettelse av 

driftsselskap 

Leder  Følges opp. 

Mai  

5 4.4.18 Instruks HA – låsing 

og opprydding av 

lokaler, sjekkliste  

Drift Mai 18  

6 4.4.18 System for 

ivaretakelse av 

utstyr,oppbevaring 

Drift, 

sport 

 Videreføres 

7 03.01.18 Fjerne kontingent til 

klubbrenn: inkludere 

i treningsavgift, 

budsjettering av 

premier. 

Leder Ses. 

18/19 

utsettes til neste år, 



      

8 12.02.18 Telenorkarusellrenn – 

må tilpasses NIFs 

retningslinjer, alle 

barn 12 år og yngre, 

lavterskel 

 

Sportslig 

Ses. 

18/19 

Utsettes til neste år 

9 07.03.18 Rekruttering nye 

løpere 

Marked 

og komm. 

Ses. 

18/19 

Følges opp i okt. 18 

10 07.03.18 For høy 

arbeidsbelastning 

på dugnad 

Kasserer

/Nestled

er 

Påstartes 

omgående  

Videreføres 

11 4.4.18 Dato for 

klubbmesterskap, 

mtp Henrik 

Sport 

Marked 

 

Når 

terminlist

er er 

klare 

 

12 07.03.18 Kan årligmøte 

flyttes til mai, slik 

at det er i 

sesongovergangen. 

Nestlede

r 

 Vurderes av nytt styre 

etter årlig møte 

 

 

 



Sak 24/18  

Evaluering av årlig møte. 

Det er en felles oppfatning blant styremedlemmer av at årlig møte var bra 

gjennnomført.  

Hva var bra? 

Lars Kristoffersen (trekkplaster, foredrag), sammendrag presentert av leder ved de 

ulike områdene i alpingruppa: Økonomi, drift, sport, marked mm. Highligts! 

Hva kan forbedres? 

Tidligere ute med informasjon om årlig møte, be om innspill fra medlemmer til saksliste, 

utsendelse av årsberetning på forhånd.  

Ønske om å sende ut evalueringsskjema til bruk i forbedring av årlig møte.   

 

Sak 25/18 

Orienteringssaker  

a. Marked v/Lene 

Er i dialog med Andreas og vi skal etter hvert få et forlag til oppsett i SOME og hans 

tanker på nettside. Planen er å starte denne jobben til våren. 

Det er en del premier fra julekalenderen som ikke er hentet enda. Hvordan bruke disse: 

videreføres.  

b. Drift v/Jan eller Olav 

Drift har registrert oversikt over de som har snøscooterlappen, kun en mangler i dag. 

Store krav til sertifisering. Det vil bli en utfordring fremover.  Drift/alpingruppa må se 

på løsninger. De som har tatt lappen etter 2006 trenger egen sertifisering til 

snøscooter. Drift avklarer CH sitt ansvarsområde.  

Pågående arbeid:  

Prosjektering av snøanlegg. 

Hogge mer skog.  

Samarbeid med Feiring vedr toppen av MK 1, «Sparkling».   

Planlegge nedrigging av bakken, bidrag fra foreldre og løpere. 



 

c. Sportslig v/Dagfinn og Einar 

a. Status samlingsplan og sportslig plan for 2018/19.  

Dagfinn presenterer sportslig plan, trening og samlinger, samt trenere på de ulike 

gruppene sesongen 18/19. Gruppeinndeling er ikke endelig og det foregår en prosess for 

å legge til rette for løperne. Diskusjon om opprettelse av en gruppe til pågår. Ny sesong 

har oppstart 1.mai.  

b. Sportslig materiell og utstyr.  

Vi har fortsatt et behov for penger til sportslig materiell. Eksempel på utsyr som 

mangler er driller, div. trenerklær osv. Handle inn materiell til 70 000,- timing og driller 

og borr. Behov for et mobilt timingsystem til, da det blir vanskelig for 

Racing/JrRacing/Race1/Race2 å dele på ett. Foreslår å anskaffe et HCTiming system til 

kr. så snart som mulig. 

Vedtak: sport kan kjøpe inn utstyr til NOK 70 000,-  

 

c. Stillingsannonse for ny trener ute. 

 

d. Økonomi v/ Cecilie 

Åpne poster er nå redusert, følges fortløpende.  

Omsetning i heis: I påske omsatte vi for ca 74 tusen.  

 

Månedsoversikt:  

  
Januar 385 731 
Februar 247 780 
Mars 150 130 
April 19 790 
Sum 2018 803 431 
Desember 2017 121 990 
Totalt på sesongen 925 421 

  
 Sesong Sesong Sesong Sesong 
Måned 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Omsetning Desember sesong åpning 35 870 69 700 0 121 990 
Omsetning i Januar 361 500 424 775 240 220 385 731 
Omsetning i februar 209 390 247 780 178 757 247 780 



Omsetning i mars 38 820 115 379 118 871 150 130 
Omsetning april    19 790 
Sum omsetning inkl mva 645 580 857 634 537 848 925 421 

 

Omsetning Bakkekiosk 

2018 kr 62 708 

2017 kr 55 212 

2016 kr 59 835 

Omsetning kafe: 

2018 kr 196 335,- 

2017 kr 136 395,- 

2016 kr 166 560,- 

 

Samlingsregnskap:  

a. BAMA blir gjort opp i disse dager. Innbetalingene er ok, mangler kun et 

par. 

b. TL/HL (Racing): Erik A lagt ut kr 14.000 (minus egne utgifter) og det 

samles inn penger for HL som dekker dette. Erik og Cecilie har dialog og 

oversikt på dette. 

Høye strømutgifter: dialog med drift for å sikre at det er riktige målere som vi får 

regninger på. 

Dekking av underskudd fra hovedklubben. Mer info kommer etter årsmøtet 5. april. 

 

Sak 26/18 

Familiesamlingen: 

2017 evaluering: det er gjort en evaluering med Danebu (Kari og Harald) hva som 

fungerte/ikke fungerte. Tiltak vil bli satt inn for 2018. Det vil påvirke en økning i pris. 

Helt eksakt hvor mye vil de komme tilbake til. 

c. Det innebærer: 



Booke hele Danebu + omliggende hytter. Kapasitet på max 180 

Om flere skal være med må vi være tydelig på at de bor på Fjellparken – et stykke unna! 

Frokost – mer varmmat som egg og bacon for å holde lengre 

Lunsj – fortsette med varmmat til lunsj, og få mer «mat» i supper etc. 

Middag – separere barn og voksne til middag, voksne må følge de minste barna til 

middag. Mye sløsing og grising med mat. 

Menyen for middag – tilsvarende som 2017, må kommunisere tydeligere med deltagerne 

om forventninger 

Preppe-fasiliteter: avklare dette på forhånd slik at garasjeanlegg kan benyttes, men 

med presenning og krav til opprydding. I tillegg til prepperom på Danebu skal inneholde 

instrukser og ha ordentlig utstyr til opprydding 

Avklare tidspunkt: 5.-9. desember (torsdag til søndag). 

 

Sak 26/18 

Eventuelt 

a. Politiattest 

Vi må ha oversikt over politiattester fra våre trenere.  

Ansvar: Dagfinn 

b. Evaluering av skiskole 

Det er sendt ut skjemaer med spørsmål til deltakere/foreldre mtp hvordan de har 

erfart å være med på vår skiskole.   

Generelt er alle svært fornøyd. Svært gode trenere, og 6 av 17 ønsker mer informasjon 

mtp oppstart på våre grupper. God rekruttering. Enkeltpersoner har etterspurt kurs. 

Gode tilbakmeldinger også på privattimer/skole. Oppsummering kommer, Cecilie følger 

opp.   

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

Neste møte Onsdag 2. mai tidspunkt: kl 19.00 

 

 



Per Martin Botten                           Nina Holter                      Dagfinn Kvæl 

Leder                                              Sekretær                                 Sportslig 

 

 

Marianne Vaslestad                          Jan Halvorsen/Olav Garden    Lene Eriksrød 

Nestleder                                         Drift                                      Marked 

 

 

 

Cecilie Wenger Andres Sivesind  Cathrine Hoberg 

Kasserer  Ny nestleder 1.mai  Ny kasserer 1. mai 


