
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. mars 2019 04 - 2019 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 02.04.19 

  



STYREMØTE 02. april 2019 

Sak 14/19 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 15/19 – 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 
Renn: hvem er ansvarlig, hvem følger opp fra 
styret? Søknader til Skiforbundet? 
Kampanjer på heiskortsalg 
Skiskole 
Rekruttering 
Heis/kafevakter 
Kiosk/kafe-drift 
 
Oppsummering på neste styremøte på sesongen 
som har gått.  

Alle Styremøte i 
april – 19 

Gjennomgang på 
styremøtet i april – 
sammen med nye 
styremedlemmer  

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

Sportslig  Løpende  

4 04.12.18 Lønnsmatrise for både trenere og heis/kafe/HA-
vakter 
Hvor ligger matrisen på Dropbox? 

Drift/sport
slig 
 

Mars-19  

5 02.04.19 Samlingsplan 2019/2020  
Prisnivå? – holde det på et respektabelt nivå 
Klubben tar ansvaret for å legge ut for betaling av 
overnatting til løperne til TL og HL – ingen 
privatpersoner skal legge ut 
 
Planen er på gang – datoene er spikret, hvor er 
under planlegging 

Sportslig April-19  

6  Utlån av bakken til andre klubber sesong 
2019/2020 
Avtale med Lørenskog må på plass → frem mot 
sommeren 
 
Sportslig ansvarlig mot klubbene 
Løpere fra andre klubber på samlinger i RSK? – 
trenerne tar den avgjørelsen 

Drift 
hovedansv
arlig 
 

  



7 07.05.18 Breddesatsning og rekruttering 
Plan for neste år. Sportslig være med.  

Anders Kontinuerlig 
oppfølging 

Status pr møte 

8 05.02.19 Planer i Marikollen 
Barneområdet 
Annet 

Drift Løpende  

9  Logo – Marikollen 
Være klar før sommeren 

Alle   

10 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 

11  Førstehjelp – fått tilbud på hjertestarter, men 
fotballen har og det er ønskelig å dele denne. 
Venter på svar fra hovedstyret. 
Slede – har vi riktig utstyr? → Thomas og Jan 
ordner!  

Drift/Cecili
e 

Kontinuerlig 
oppfølging 

Status gis på hvert 
møte. 

12 07.05.18 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi. 
Strategiplan er i gang. 
Elever i fra Mailand som er her og lager videoer og 
tar bilder 
Drift sjekker med Ole Herman ang webkamera 

Lene, 
Anders, 
Cecilie 

Kontinuerlig 
oppfølging 

Status gis på hvert 
møte. 

13 07.05.18 Nye inntektskilder  
Status på utsendelse til bedrifter 
Status på sponsing Sparebank 1 → være med å 
sponse barneområdet 
Sparebank1 rennet – rekrutering, istedenfor 
Telenor karusellen? 
Reklame på nett i bakken 

Lene Jan-19 Sponsorpakker tas 
videre med aktuelle 
bedrifter 

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 Nytt medlemsregister – må bruke Klubbadmin. 
Besluttet på Idrettsstyret i desember-18. Anders 
setter opp en ny struktur for hele skiklubben 

Anders   

16 04.03.19 Medlemskontigent og treningsavgift – mye 
utestående. Hva skal gjøres? 

Cathrine Mars-19  

17 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 
Hvilke grupper? Kommunikasjon 
 
Samlingene på våren er dyrere, pga salt.  
200 kr pr. samlingsdøgn - Racing og JrRacing 
betaler for alle samlinger, selv om de ikke er med. 
Fra Race1 og ned betaler man for de samlingene 
man er med på.  
Løpere som ikke tilhører klubben, som vil være 
med på samling betaler 250 kr.  

Cathrine/C
ecilie 

 Trenger beslutning 
basert på ny 
samlingsplan om 
beløpet for 2019/20 

18 15.01.19 Status salg av heiskort hittil 
Feil på priser i skidata 

Cathrine Jan-19  



Ta ut en oversikt på sesongkort – hvem er 
medlemmer eller ikke 

19 02.04.19 Klubbmesterskap SL – Avlyst! 
De yngste får en deltager premie.  

   

20 02.04.19 Ny brukerundersøkelse rett over påske Lene/Kristi
n 

  

  Treningstider Aktiv – trenere senere enn kl. 17? 
Trene 3 ganger i uka, og å trene barmark 

   

  Kristin lager et skriv som legges ut til foreldrene 
ang gruppeinndeling neste år 

  Utført 

  Anlegget åpent frem til 11.04 for publikum, med 
værforbehold 
100 kr for dagskort hele helgen - avslutningshelg 

   

  Grillhytter til barneområdet    

  Sesongavslutning – rett etter sesongen onsdag 
08.05 kl. 18.00. Er det fint vær er vi ute – mulighet 
for å være inne 

   

  

Sak 16/19 – 15 min 

Viktige orienteringssaker. Status sendes til alle før møtet om mulig 

1) Sportslig v/Kjetil og Per Martin 

Gruppene være klare 01.05 
Nye trenere: 
Kristoffer Haugland 
Dina Arntzsen 
Knut Erik Sikkelbøl 
Daniel Kvæl?  
Trenerne klare i løpet av kort tid, før 01.05 
Einar Witterveen blir med videre 
 
Zusanna og Helana blir ikke med videre 
Jibbe/Aircross gruppen – blir ingen neste sesong? 

 

2) Drift v/Jan og Olav 

Barneområdet – hentet inn tilbud på bånd → må ha strøm og vanntilgang 

Feiring snart ferdig i barnebakken 

Ferdig MK1 på begge sider til sommeren, tette igjen steinrøysa i henget → kan eventuelt legge 

rørgater i august, hvis massen sitter.  

Snakket med arkitekt i forhold til driftsbygg → skisse klar rett over påske 

Heve turveien, så vi kan ha mer vann i dammen 

 

Benker og skistativ – pakke inn i presenning  

Dugnad – rydde området etter sesongen 

Siste treningsdagen skli ned matter og reils  

 

 



3) Marked v/Lene 

4) Økonomi v/Cathrine 

5) Sekretær v/Karianne 

6) Nestleder v/Anders 

7) Leder v/Cecilie 

 

Sak 17/19 – 5 min 

Annet – meldes ved møtestart 

 

Neste møte: 07.05 kl. 19.00 

 

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 

 

 

 


