
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 02.09 2019 09 - 2019 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 08.10.19 

  



STYREMØTE 8. oktober 2019 

Sak 37/19 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 38/19– 15 min 

Beslutningssaker: 

1) Plan for salg av heiskort (Morten) 

Førjulssalg → full pris barn, 1250 for voksen 

Salg før vi åpner (oktober/november) → 2000 kr til barn, 1250 kr til voksen 

2) Familiesamling – godkjenne pris 

Valdres i år også 

Racing og JrRacing kommer onsdag – søndag 

Race1 og Race 2 kommer torsdag - søndag 

Resten kommer fredag – søndag 

Cecile snakker med Danebu ang pris 

Ingar og Ketil organiserer noen til å lage «leker» etc lørdags kveld 

3) Klubbkolleksjon – utvidelse av kolleksjonen med arbeidstøy og til foreldre (samme som 

trenere)  

a. Trenerne veldig fornøyd med de nye jakkene 

b. Ny klubbkolleksjon? Bestilles senest februar 2020, leveres oktober 2020 

c. Fartsdress, shorts, jakke og vest → Thomas lager et forslag 

 

Sak 39/19 – 80 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 Utlån av bakken til andre klubber sesong 2019/2020 
Avtale med Lørenskog – Olav lager utkast. Avtale med 
Ullensaker – Thomas lager utkast 

sportslig 
 

Okt-19  

3 Treningsplan i Marikollen lages for alle grupper og 
avstemmes med trenere 
Avstemme med kiosk/kafelister 

Sportslig + 
Karianne 

Sept-19 (?)  

4 Gruppestatus: 
Aktiv? 

Sportslig Løpende  

5 Møte grupper/foreldre høsten 2019, og inkludere 
oppmenn. Oppmannsmøte hvor de tar ansvar for 
foreldremøter 10. okt 

Sportslig Okt/Nov-19  

6 Oppdatere renn arbeidsoversikt (involvering av Øyvind 
Bjørkhaug og oppmenn). Cecilie sender til oppmenn for 
gjennomgang 

Sportslig nov-19  

7 Ren Idrett Sportslig Okt-19  

8 Jibbecamp – avklare med Sebastian og Christian Sportslig Nov-19  



9 Rekruttere trenere (spesielt til de yngre gruppene) Sportslig Løpende  

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

Ketil (Anders) Kontinuerlig 
oppfølging 

Dette tas i plan for 
2019/20 

11 Skilting – komme med oversikt over hvilke skilt som trengs. 
Lande på en logo!   

Drift   

12 Førstehjelp: Slede – har vi riktig utstyr?  
Morten hjelper 

Thomas/Jan Sept-19 Løpende 

13 Ny heisansvarlig manual. Olav har laget en, og deles+ legges 
i heishusene 

Drift + Morten Okt-19  

14 Treningsrom – hvor kan det være? Morten sjekker ut 
garderobene 

Drift/sportslig   

15 Plan for heiskortsalg. Status på ny mva  
Selge flest mulig kort før jul, pga mulig ny moms. Lage 
kampanje – legge ut i oktober. 

Drift + Morten Okt-19  

16 Belter gml. preppemaskin 
Bytte gummi 100.000 eller Nye beltesett 300.000. Må se på 
økonomi før beslutning tas 

Drift Juni-19  

17 Plan for snølegging i samarbeid med sportslig. Drift legger 
frem en snø leggeplan for sportslig for hvordan snø 
leggingen vil foregå 

Drift Okt-19  

18 Klubbkolleksjon – flere har etterspurt utstyr som trenerne 
har 

Thomas   

19 Sponsing av løpere: lage retningslinjer Kristin/thomas   

20 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi. Strategiplan er i 
gang.  Webkamera er mottatt → legge ut live bilder på 
nettsidene 
Nyhetsbrev med info – nytt barnebånd, innetreninger, alle 
gruppene er i gang med treningen 

Kristin, Anders, 
Cecilie 

Kontinuerlig 
oppfølging 

 

21 Nye inntektskilder/sponsing.  
Status på utsendelse til bedrifter 

Marked Kontinuerlig  

22 Logo – Marikollen  Marked Aug-19 Klar innen okt-19 

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

ALLE Kontinuerlig  

24 «gi bort dagen» og Aktivum 

• Morten og Cecilie har vært i møte med 

Aktivum. Kjøre en Aktivum helg 10-11 januar, 

sammen med langrenn 

• «Gi bort dagen» - Kristin og Cecilie i møte med 

daglig leder på fredag 

 

Kristin/Cecilie   

25 Nytt medlemsregister – Spond. Hvordan skal dette fungere? Cecilie Sept - 19  

26 Budsjett 2020: input klar til oktober møtet. Budsjettet klart 
før 1. nov. 

Alle   



Gruppene finner ut hva de renger, regner ut en ca. sum 

27 Økonomi: status på konto og utgifter/inntekter. Hvor tjener 
vi penger? 

Cathrine og 
Cecilie 

løpende  

28 Revisjon av skiklubben og alpingruppa Cecilie   

29 Familiesamling Cecilie   

30 TV-Aksjonen 2019 Karianne   

 

Sak 40/19 – 15 min 

Viktige orienteringssaker. Status sendes til alle før møtet om mulig 

1) Sportslig v/Ingar og Thomas 

Mange barn på tekniker´n/råtassen – dele gruppa 

Veldig bra samling på Juvas – bra innsats av de yngre trenerne 

JrRacing stor gruppe nå – 19 stk 

Håkon og Ingrid på Råtassen -Ingrid være med litt på Race 1 

Sjekk treningstidene inne til Råtassen/Tekniker´n → 17.30 – 19.00? 

2) Drift v/Jan og Olav 

3) Mye ble gjort på dugnaden 

Mye tekniske ting som må på plass 

Barnebåndet er forsinket kommer uke 42 

Feiring får ikke til å fylle på toppen i år, men vil mellomlagre bakom toppen 

Heisvakta i Mk3 har ansvar for barnebåndet 

4) Marked v/Kristin 

Bøkene er på plass. Kristin deler de ut på oppmannsmøte på torsdag.  

5) Økonomi v/Cathrine 

6) Sekretær v/Karianne 

7) Nestleder v/Ketil 

8) Leder v/Cecilie 

a. Spørreundersøkelsen: gjennomgang og starte action plan 

Spørreundersøkelsen: 

• Informasjon ang innholdet på treningene 

• Faste punkter på foreldremøter ang oppførsel 

• Kommunikasjon ut, at vi støtter at barna driver med flere idretter 

• Dugnad, være tydelige på hva vi krever av dugnad og at vi er en dugnadsdrevet 

bakke 

• Breddetilbudet 

• Tilbudet i kaféen 

• Generell informasjon – hvor skal det legges ut? Klare retningslinjer for alle 

gruppene 

• «fadder» ordning – u12 og eldre løperne får hvert sitt fadderbarn?  

b. Budsjett 2020 

Budsjettet godkjennes av hovedstyret i april-20 

 

Sak 41/19 – 5 min 

Annet – meldes ved møtestart 



• Spond som medlemsregister for klubben 

• Nye høyttalere oppover i bakken 

 

 

 

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 

 

 

 


