
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 07 mai 2018 06 - 2018 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 04.06.18 

  



STYREMØTE 04. juni 2018 

Tilstede: Cecilie, Per Martin, Anders, Dagfinn, Jan, Cathrine, Karianne, Olav 

Fraværende: Lene 

Sak 32/18 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll  

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 07. mai godkjennes og signeres.  

 

Sak 33/18 – 20 min 

Det er besluttet av RSK hovedstyret å ansette en person i drift. Kr 400.000 er bevilget til dette. 

Personen skal arbeide for hele klubben; alpin, langrenn og hopp. Det betyr at alle tre gruppene må 

investere mer penger enn mottatt fra hovedklubben. 

Jan og Geir Kolstad legger frem en arbeidsbeskrivelse på hovedstyremøtet 12. juni.  

Jan og Olav legger frem forslag til Alpin styret om arbeidsoppgaver. 

Vedtak/beslutning: 

a) Hovedarbeidsoppgavene 

b) Hvor mye ekstra bevilgning kan Alpin-gruppa sette av (pr år) til en driftsperson i tillegg til 

tilskuddet fra hovedklubben? 

 

Sak 34/18 – 60 min 

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

 

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

1 03.01.18 Fremme behov for 50% stilling i drift? 

Opprettelse av driftsselskap – tas i hovedstyret. 

Fått tilskudd til en stilling. Arbeidsbeskrivelse 

skal avklares i hovedstyret 12. juni 

Drift  Oppfølging av 

beskrivelse 4. juni 

 

Status etter 12 juni. 

2 4.4.18 Instruks HA – låsing og opprydding av lokaler, 

sjekkliste  

Drift 

Olav 

Aug 18 Må få nye instrukser 

på plass innen aug. 

3 4.4.18 System for ivaretakelse av utstyr, oppbevaring 

og trening i 8-ern, utstyrskontroll 

Drift, sport  Må få nye instrukser 

på 

plass/oppgradering 

innen sept. 

 

Containerne ruster 

 

4 03.01.18 Fjerne kontingent til klubbrenn: inkludere i 

treningsavgift, budsjettering av premier. 

Leder Ses. 18/19 utsettes til 

budsjettprosessen-

oktober 



5 07.03.18 For høy arbeidsbelastning på dugnad Leder og 

sekretær 

Okt 18  Utført 

6 4.4.18 Dato for klubbmesterskap, mtp Henrik Sport/Mar

ked 

Når 

terminlister 

er klare 

Videreføres 

Høst 2018 

7 7.5.18 Ny trener Sportslig løpende Videreføres 

8 7.5.18 Samlingsplaner, Sammenstilles og legges på 

Dropbox 

Sportslig Klart 4. juni-

18 

Konsolidert 

samlingsplan 

9 7.5.18 Politiattester Sportslig Klart Sept-18 Overført til 

hovedstyre v/Nils 

10a 7.5.18 Barmarkshelg - plan Sportlig 

med 

trenere 

Sept-18  

10b  Dugnadshelg - plan Drift Aug/sept18  

11 7.5.18 Årshjul for alle grupper oppdateres og 

klubbhåndbok 

Alle Okt-18 Løpende 

12 7.5.18 Heisansvarlig kurs settes opp Drift Okt-18  

13 7.5.18 Rekruttere studenter til heisvakt, kafé, 

heisansvarlig 

Drift/Karia

nne 

Nov-18  

14 7.5.18 Ny organisering av heisvakter, foreldre har 

haisvakt når barna har trening  

Karianne/ 

Olav 

Des-18  

15 7.5.18 Bygge startbu/redskapsbu på toppen av 

bakken, sjekker m Skedsmo vgs  

Lene  Sept-18 

Høst 2019 

 

16 7.5.18 Invester i ryddesager – 7 nye. Mette → tilbud 

fra felleskjøpet. Jan finner ut hvilket merke han 

vil ha.  

Drift  Aug-18  

17 7.5.18 Egen førstehjelp gruppe, sekker med 

førstehjelpsutstyr. En sekk er ferdig og den 

andre snart ferdig. Lage førstehjelpsgruppe som 

vedlikeholder utstyr. 

 

Cecilie Sept-18  



18 7.5.18 Flere med i markedsgruppa Lene Sept-18  

19 7.5.18 Evaluering av sesongen – Questback Lene Før 

sommeren 

 

20 7.5.18 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi 

 

Lene, 

Anders, 

Cecilie 

18. juni  

21 7.5.18 Nye inntektskilder 2018/2019 

 

Lene Sept-18  

22 7.5.18 Salg av jakker og luer (lageret) → Ut med tilbud 

av utgått kolleksjon. Før høstferien.  

Lene Sept-18  

23 7.5.18 Salg av nye jakker (barmark), Thomas kan 

organisere prøving. 

Lene Aug-18  

24 7.5.18 Søknader til stipender og fond. Gi Lene input på 

hva som ønskes søkt om. 

ALLE pr fond  

25 7.5.18 Revisjon 2017, må ha en ekstern person til å gå 

igjennom regnskapene 

Cecilie mai-18  

26 7.5.18 Samlingsregnskapene for 17-18 ferdigstilles Cecilie Juni-18  

27 7.5.18 Overskudd fra Marikollhytta fordeles mellom 

Langrenn og alpin. Venter på regnskap for de to 

siste årene fra Jill 

 

Cecilie Aug-18  

28 7.5.18 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 Sept-18 Anders kommer med 

konklusjon/forslag 

sept-18 

29 7.5.18 Treningsavgifter 2019/samlingsavgift 200 kr styret Okt-18  

30 7.5.18 Åpningstider og heiskortpriser 2019 

Organisering av kafé → hvilke dager skal vi ha 

åpent. Dele med langrenn.  

Styret Nov-18  



 

Sak 35/18 – 30 min 

Viktige orienteringssaker. Status sendes inn på forhånd pr gruppe og vil ikke gåes igjennom på møtet. 

1) Sportslig v/Dagfinn og Per Martin 

Ønsker Einar 

Ingen hast med ny trener 

Samlingsplaner → i dropbox for hele klubben 

Samlingsdøgn regnes fra 01.05 til 31.12 Race 1 og 2 har 17 samlingsdøgn 

Politiattester: praksis har vært uklart, noen distrikter vil ikke godkjenne hvert 3 år. Har 

politiattesten blitt gitt ut så gjelder den.  

 

2) Drift v/Jan og Olav 

Status fra Drift pr. 04.06.2018 

• Prosjekt «Pumpe til snøproduksjon» 
o Ny motor til den nye pumpa som stoppet under siste del av snø produksjon er 

montert i vinter. Testing og programmering kan nå utføres.  
o Det gjenstår også fremdeles å montere en vannmåler sensor.  

• Prosjekt «Rørgate hopp» 
o Luftlekkasje i bakken ovenfor heishuset i MK 1, må utbedres til våren. 
o Opprydding av overskuddsmasser gjøres samtidig. 

 

• Prosjekt «Rive hopp» 
o AF gruppen har fått jobben. 
o Utfordringer med å få Hafslund til å rydde opp i kabler. 
o Oppstart uvisst, men vi håper at denne blir borte i løpet av 2018. 

 

• Prosjekt «snølegging» 
o Det jobbes med søknad om tippemidler til innkjøp av snøleggings utstyr. 
o Det jobbes med innhenting av tilbud på utstyr. 

 

• Viftekanoner 
En defekt vifte. Knekte rotorblader og ødelagt vifte. Deler ligger hos Snowmakers i Drammen, 
tar med disse ved testing av pumper. Forventet kostnad kr. 10.000,-  
 

• Preppemaskin har defekte lagre på fresen som må utbedres og sveising av ramme må gjøres 
skikkelig av Antra. Forventet kostnad ca kr. 15-20.000,- Tore Akselsen har vært i kontakt med 
selger hos Antra for å hente priser på ny maskin. 
 

• Gammel kum mellom MK1 og 3. Utglidning i skjøt for vannrør har forårsaket skader på vann, 
luft og el forsyning til øvre del av høyre rørgate. Vann er lappet sammen. Luft er terminert i 
kummen. El er midlertidig reparert. For at dette skal bli i orden igjen må området graves opp 
til sommeren for skikkelig utbedringer. Vi tipper permanet reparering kan koste ca kr 
150.000,-. Geir ønsker å innhente tilbud/ fast pris på jobben. Vi håper at dette skal kunne 
dekkes av tipp midler. 

 

• Prosjekt «Utbedring dam»  
o Presenning er klar til henting hos OB Wiik. Utføres juni 2018.  

 

• Det gjennomføres kontroll av heisvaier i begge heiser nå i uke 23. MK 1 er sjekket i dag, 
svakheter i spleis, må spleises på nytt. MK 3 sjekkes i morgen. Kostnad for kontroll ca 16.000 
+ utbedringer. 



 

• Planlegger dugnad for drift 11. og 14. juni, legge duk i dammen og rydde langs heis i MK1. 

• Planlegger bakkefest 21. juni 
 
Pengene skal være til bakken og prepp ikke til prosjektet 
Alpin gruppa vil bidra med 150.000 kr. inn i en driftsperson  

 

3) Marked v/Lene 

4) Økonomi v/Cathrine 

Kort status økonomi: 
Overføring av oppgaver til Cathrine: 
Cecilie avslutter samlingsregnskapene når regning fra Røldal er på plass. Erik og Charlotte har 
fått info om status. 
Cathrine har tilgang til mailkonto og bankkonto skal godkjennes denne uken. 
  
Inntekter: 
Det vil faktureres treningsavgift for de som har vært skadet og ikke fått noe + de som har valgt å 
fortsette til høsten av Racing. 
Det trengs sårt flere inntekter da pengene vi har pr nå skal holde frem til neste fakturering – 
jan/feb 2019. 
  
Utestående fordringer: 

• Skyrud betaler sine mnd avdrag. Disse blir fulgt opp hver mnd. 
• Smestad har ikke forfalt. 
• Fjerdingby- forfall 26.05.18. Litt tidlig å purre. 
• Hofmann (kontainere) Betales alltid på forfall – ok 
• DHL – denne er purret på.  
• Johansen og Ulleland – Cecilie har purret. 
• Dønski Alpint og Team Skistar – betalt kontant – OK. Føres vekk fra åpen post. Ref. mail fra 

Marianne. Har ført det mot heiskassen.  
• Saldo kasser:                                                                                                                                   UB 

1900 Kontanter renn 900 0 900 
1905 Kontanter heiskortkasse 15451 5940 21391 

1910 
Kontantkasse 
bakkekiosken 20408 865 21273 

  
Landgraff faktura ligger til forfall i oktober. Vil bli sendt ut innbetaling til løpere før forfall 
(oppmenn Racing/JrRacing) 
  
Terminavslutning 10. juni: 
Status er at vi er i rute for terminavslutning (regnskap). 
Det blir en opptelling av kassene (bakkekiosk, heis og Marikollhytta), og all dokumentasjon er 
innlevert. 
  
Varelager: 
Det står kr 23.549 på varelager (jakker og luer). Det er planlagt salg av jakkene og luene før 
høstferien. Lene tar ansvar for dette. Pris pr jakke kr 500 og lue kr 200. 
  
Avsetning tap står med kr 42.000 fra 311217. 
Fordring på påløpte inntekter står med kr 88000 på balansen (salg marikollhytta 2016 og 2017) 
Dette for det er gjort periodisering på inntekter marikollhytta. Dette må Jill og Marianne få sett 
på når vi er enige om regnskapet til Marikollhytta. 
  



Konto pr 29.mai 2018: 

Bedriftskonto   621.387,65  

Spillemidler             60,64  

Fellessamling                5,70  

Samlinger                    -    

Terminal     43.202,22  

Rennkonto        8.779,86  

Skattetrekk     41.153,00  

Tot   714.589,07  

  
Utgifter som ligger til forfall: 
Kr 87.000 (inkl Landgraff) 
  
Ikke fakturert: 
Utstyr sportslig: ca kr 70.000. Dagfinn/Per Martin: når vil faktura komme? 
Lønn for park til Christian og Sebastian: kr 20.000 + feriepenger 
Utbetaling av feriepenger for 2018 kommer i juni. 
  
Konto pr gruppe: 

Racing   11.084,47  

JrRacing     8.017,24  

Race1           45,85  

Race2         216,75  

Teknikern/Råtassen                  -    

Jibbegruppe     1.245,19  

Tot   20.609,50  

  
Det er innbetalt penger til konto hvor vi mangler faktura for Røldal. Det vil gjenstå ca kr 3000 på 
Racing og kr 5000 på JrRacing 
  
Jill arbeider med å ferdigstille regnskapet for 2016 og 2017. Endelig fordeling vil komme når det 
er avklart. 

Marikollhytta   288.120,12  
 

5) Sekretær v/Karianne 

6) Nestleder v/Anders 

7) Leder v/Cecilie 

 

Sak 36/18 – 5 min 

 Eventuelt 

 

 

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

Neste møte tirsdag 21. august tidspunkt: kl 19.00 

 

Sign.:    Sted:    Dato:  

 

 

Cecilie Wenger    Karianne Løck                     Dagfinn Kvæl 

Leder    Sekretær                                 Sportslig 

 



 

Anders Sivesind   Jan Halvorsen/Olav Garden    Lene Eriksrød 

Nestleder   Drift                                      Marked 

 

 

Cathrine Hoberg    

Kasserer     

 


