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Møtested: Klubbhuset Marikollen   
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 Dato siste utsendelse: Møte nr.  

Ref: Nina Holter  11 - 2017 

Sak:  

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 06.12.17 

  

 

 

 

 



 

 

                        

 

 

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 6.desember 2017 

 
Tilstede: Per Martin, Einar, Cecilie, Lene, Dagfinn, Jan, Nina 

 
Sak 56/17 

Godkjenning av styreprotokoll 

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 1. november godkjennes og signeres.  

 

Sak 57/17 

Budsjett 2018  

Vedtak: Budsjett vedtas med endringer i januar 18.  

Se eget budsjett. Styret gjennomgår postene.  

Antall løpere, ok. Faktura sendes ut andre uka i jan. Renninntekter: ok.  

Merk: vi øker fra kr 50,- pr pokal til kr 70,- vedr HR kvalik. Bakkekiosk: ok. Skiskole: 3 

helger er satt opp. Tas på sportslig møte, finne en helg til. Ingar hovedansvarlig 

skiskole.  

Per Martin sjekker muligheten med Karianne vedr Webcruiter, 10 000 pr år mot å 

reklamere.  

Marikollhytta, inntekt 60 000,-ok.  

Tilskudd hovedstyret, god øk i hovedklubben. Tilskudd: 100 000,-ok.  

Driftsinntekter MK, sesongkort. Priser er for høye. Prisene er justert og tilpasset vårt 

tilbud sett i sammenheng med Variangskollen, Kjelsås, Tryvann. Vårt mål er flere i 

bakken. Nye priser:  

Gjelder begge heiser    B V Familie 

Dagskort   250 250  

Kveldskort   180 180  

Enkelttur utgår 50 50  

Keycard Keycard 50 50  

Rennkort   180 180  

Sesongkort ordinær   2000 2500 9000 

Sesongkort medlemmer 
av Rælingen Skiklubb 
og aktive barn i 
Lørenskog Alpin 

Det skal lønne seg 
å være medlem av 

klubben 2000 2000 7 500 

Familiemedlemskap 
i klubben kr 500? 



 

 

Sesongkort aktive 
løpere i Rælingen 
Skiklubb alpin 

Det skal lønne seg 
å være aktiv i 
alpinklubben 

1450 1 450  

Sesongkort til foresatte 
med aktive barn i 
Rælingen alpin 

  500  

Sesongkort til foresatte 
med aktive barn i 
Lørenskog 

  1 000  

 

Lønnsmodell 2018, ok. Drift, ok. Ekstrahjelp i kafe tas ut generelt, ordnes privat, 

vinterferie og påskeferie vurderes og planlegges separat. 

Inntekter: ok. Øke antall på kort, kompensere for lavere priser. Treningsavgift ok.  

Kostnader; hva er faktisk innhold i regnskaphonorar. Følges opp før vedtak i jan.  

Budsjett oppdateres, sendes ut og vedtas i januar. 

Sak 58/17 

Årlig møte  

Klubbhuset er booket 19.mars, årlig møte. Lars Kristoffersen kommer☺ Det er ønskelig 

at han holder innlegg første del av møtet slik at eldre løpere også kan delta. Vedr tema 

og oppmøtetidspunkt avtales det nærmere.  

Dokumenter er tilgjengelig på dropboks.  

Per Martin kontakter Erlend vedr valgkomite (Geir Kolstad, Synnøve Aure)  

 

Sak 59/17  

Snøproduksjon og forventninger til å være klar! 

Dette var siste året det var tull. Hvilke føringer skal legges på hovedstyre: 

Plan sesongen 18/19:  

Det skal ikke foreligge prosjektering, endringer i bakken etter 1.okt. Tiden fra 1.okt til 

15.okt. skal benyttes til testing/buffer. Styring, krav til leverandør må tydeliggjøres i 

forkant. Styret er enstemmig enig.  

Printes ut og henges opp på veggen på styrerommet…☺ 

 



 

 

Sak 60/17 

Evaluering familiesamling  

Hva gikk bra? Hva kunne gjort det enda bedre? 

Klager fra Danebu, Harald: Preppebua så ikke ut. Garasjen ved leilighetene har blitt 

brukt til festligheter og prepping. Ikke blitt ryddet i etterkant 

Det blir sendt regning vedr garasjen.  

Cecilie skal ha et telefon møte med Harald vedrørende Familiesamlingen. 

RSK: Vi har mye vi kan klage på vedrørende renhold på rom, lukt av kloakk,  

Til neste år skal vi ha et ryddig forhold ved å skrive kontrakt.  

Gjennomgang av evalueringen fra familiesamling til neste styremøte. 

Informasjonsløp: Vi må kommunisere direkte med de som er påmeldt og ikke via 

oppmennene. Kommunikasjonen kom ikke fram til de påmeldte. Forventningsstyring.  

Sportslig anbefaling i forhold til Familieskisamling 2018 er å fortsette på Danebu. Det 

er et ønske å utvide familiesamlingen med en dag slik at man kan kjøre fart. Samlingen 

blir evt. 6-9 desember 2018 (hvis vi går for Danebu).   

 

Sak 61/17 

Orienteringssaker 

a. Markedsgruppen v/Lene  

1.Tilbakemelding fra gruppene: Kalenderne var lettsolgte. Det har vært litt feil på listen 

med navn som skulle ha vært utmeldt og noen nye som ikke stod på listen.  

Lene har gitt beskjed til de enkelte gruppene at de må melde ifra til klubben når 

endringer skjer. Liste med alle de som har fått kalender sendes over til Cecilie slik at 

Jill får sendt ut faktura fortløpende. 

2. Lene og Kathrine skal ha et møte med DHL på fredag angående DHL rennet. Vi får 

også nye vester og porter av DHL. 

3. Lene ble ringt opp Sparebankstiftelsen i går og de inviterte oss til en markering i 

DNB sine lokaler i Lillestrøm den 12.12.17 kl 09.00. Vi har søkt midler til snøscooter, og 

jeg har en viss følelse at vi kommer til å få støtte til dette. Ingen ting er bedre enn det  

:) Hvem kan delta? Lene må melde tilbake hvem som kommer. 

4. Lene har snakket med Andreas Thue og vi skal sette opp et møte hvor vi ser på en 

SOME strategi og en plan for Facebook. Oppdatering kommer. 

 

b. Drift v/Jan eller Olav 

Det ser nå ut til at alt går i orden nå ifm. snølegging og vannproduksjon.  



 

 

Lørenskog ønsker å lage en skicross løype i Marikollen, og de ønsker selv å betale 

kostnadene rundt snølegging av en skicrossbakke.  

Per Martin skal ta opp i hovedstyret at det skal være et skille på hvem som har 

ansvar for utbygging av anlegget. Vi anbefaler at hovedstyret eier utbyggingen og 

selv ansetter en prosjektleder som styrer prosjektet. Alpingruppen skal kun være en 

rådførende part ved utbyggingen, men ikke holde i prosjektet. 

Ansvar drift: Klart for trening i bakken torsdag 14/12. Heiskortsalgsdag. Drift 

kaller inn til dugnad samme dag som er satt som første treningsdag i bakken.  

Prosjekt «Utbedring pumpe»: Ny høytrykkspumpe, matepumpe og frekvensomformer er 

plassert. Arbeidet med tilkobling av strøm til pumper er ferdig.Vi har kjørt pumper og 

startet snølegging i MK 3 i ca 1 uke. Vi oppdaget to lekkasjer i pumpehus etter 

nedstenging av anlegget. Pakkninger er byttet ved pumpe, men lekkasjen ved hovedrør 

krever sveising av forsterkninger ned til gulv, for å hindre bevegelser. Dette er planlagt 

utført i dag og i morgen, med ny test torsdag ettermiddag. Dvs. vi er klare til neste 

kuldeperiode. Det gjenstår å montere en vannmåler sensor, dette kan også skje på 

torsdag om deler er på plass. 

Prosjekt «Rørgate hopp» Graver Brede Stensrud er stort sett ferdig med arbeidet med 

rørgata.  Gjenstår å fylle tilbake. El-skap er på plass i nye kummer. Mangler deler til 

jording og frostvakt. Noe arbeid med vann og luft uttak i kummer blir utført denne uka 

på dugnad. 

Prosjekt «Utbedring dam» Benytter presenning i bunn og legger sprøytebetong mellom 

der det allerede er sprøytet og overlappen på presenningen. Presenning er klar til 

henting hos OB Wiik. Vil bli utført om vi får en lengre mildperiode eller utsatt til våren.  

Plassering/ innfesting gjøres på dugnad. 

Vanntilførsel:Foreløpig godt med vann i marka. Geir jobber med å lage en enkel løsning 

for å slippe ned vann fra demningen oppe i skogen kontrollert. 

Hopp i MK 3 er ferdig utbedret. Lys i MK 3 er koblet om fra luft til bakke kabel, 

gammelt luftstrekk er fjernet.  

Preppemaskin har hatt service. Ekstra kostnader for sveising av ødelagt ramme for 

motorfeste.  

Snølegging MK3 høyre side straks klar. Feil på en grønn viftekanon er utbedret. 

 

c. Sportslig v/Dagfinn og Einar 

Sportslig materiell og utstyr. Vi har fortsatt et etterslep på sportslig materiell på ca. 

60.000 kr for sesongen 2017/2018 med tanke på å komme opp på det vi anser som et 

akseptabelt utstyrsnivå. Eksempel på utsyr som mangler er driller, div. porter, 

trenerklær osv.  



 

 

Hopp i barnebakken. Utbyggingen av hoppet i barnebakken er nå utført og ferdig for 

denne gang. Hoppet er ikke helt som vi ønsket oss men bedre en det som var. 

Status treningsgruppene 

Racing har bra oppmøte på treninger og bra trøkk på innsats. Treningshyppigheten har 

ligget i november / desember på 12-18 t ski og 6-8 t barmark pr uke. Gruppa begynner å 

sette seg med fin harmoni. Holdninger knyttet til trening / arbeid og oppførsel er 

kjernepunkter. Det har vært gjennomført mange bra treninger, og mange er i god 

utvikling, men det krever allikevel tid da grunnlaget er svært forskjellig. Det jobbes 

også med selvstendighet der kunnskap / forståelse for sporten er avgjørende.  

Jr Racing har også bra oppmøte og intensitet på treninger. Disse har nå 4 helger på rad 

fulgt Racing sin samlingsplan på samme sted. På barmark er 2 økter i uken også samtidig 

med Racing der det stort sett samarbeides om opplegg. Dette har gitt en merverdi 

forutsatt at kvaliteten for den enkelte gruppe ikke forringes gjennom å legge lista 

lavere eller stå i kø…Samtidig har det bidratt til trenerkompetanse utveksling på tvers 

og samhold / inspirasjon. 

4 trenere på barnegruppene; Race 2, Råtassen er på Trenerkurs. Kompetanse er viktig å 

bruke tid på. Dette dekkes av klubben mot at de forplikter seg til å være trenere også 

ut neste sesong også. I tillegg til kompetanse er personlighet ekstremt viktig i denne 

rollen, da mye dreier seg om å skape motivasjon, skape aktivitet og få frem smil og se 

alle. Det ser ut til at RSK har lyktes med å skape et samhold der alle bidrar for «våre 

barn». Alle felles aktiviteter i klubben som foreldremøter, renn, familiesamling, felles 

barmark er viktige her. 

Litt om Aurdal familiesamling: Sportslig vellykket! Bare å bestille for neste år. 

Kanskje kan denne biten utvides med en dag for fart? 

Innholdet tror vi kan i hovedsak gjentas (hvis vi ikke finner på råere..:?) 

Sosialt og opplevelsesmessig må besvares på spørreskjema. 

 

d. Økonomi v/ Cecilie 

Oppsummering: 

Store summer som går gjennom konto pga mange samlinger (Geilo, Kvitfjell, Skeikampen, 

Trysil og Familisamlingen). Det er sendt ut innbetalingsinfo så det meste vil være ajour 

innen fredag 8. desember.  

Forventer store strøm-utgifter i november og desember. 

Fortsatt utestående kr 42.000 for MS. 

Overskudd på familiesamlingen estimert kr 20.000. Regnskapet er forventet ferdig i 

løpet av 7-8 dager.   



 

 

Julekalender-oversikt fra marked kommer i løpet av kort tid og fakturaer blir sendt ut. 

Estimert kr 50.000.  

Treningsavgift:Oppmannsmøte 18. desember: ser til at alle medlemmer er oppdatert og 

fakturering vil skje uke 2 i januar for 2018. 

 

Konto status kommentar Regninger til forfall  

Bedriftskonto 
     

57850,54                           16 444,60  
 

Marikollhytta   165 161,17  

Ikke en del av regnskapet til 

RSK   
 

Samlinger 
                    

-        
 

Spillmidler 
             

60,61      
 

Fellessamling 
                    

-        
 

Terminal 
-         

120,00      
 

Rennkonto 
  319 

533,85  

Til familiesamlingen + 2 

påmeldinger til skiskole                      293 600,50  
 

Skattetrekk 
       6 

423,00      
 

Racing 
       9 

885,97  

Venter på innbet på kr 60.000 

Alle innbetalingene for Geilo, 

Skei og Kvitfjell for Racing og 

JrRacing                        31 457,00  

 

JrRacing 
       6 

686,11                           28 026,04  
 

Race1        

Race2 
     21 

950,00                           23 165,75  
 



 

 

Teknikern/Råtass

en 
                    

-        

 

Jibbegruppa 
     24 

716,40                                          -    
 

På konto 
  612 

147,65                         392 693,89  
 

   
                       16 658,00   

     

     

Bedriftskonto      41 05,94  
  

Forventede 

kostnader -   37 00,00  lønn for trenere fra november (est 35)+JTK 

 

 
-   20 00,00  Strøm (estimert) 

 
 

forventede 

inntekter      50 0,00  Kalenderinntekter (estimert) 
 

 

 
     20 0,00  Overskudd familiesamling 

 
 

 
     10 60,00  MVA tilbake 

 
 

 
     64 5,94  Til bruk 

 
 

     

utestående: 
   

 

Skyrud      42 0,00  
  

 

Monge        4 0,00  Treningsavgift 2017 
 

 

     46 ,000    
 

 

 

Sak 54/17 (videreført fra forrige styremøte) 



 

 

Diskusjonssaker  

- Vi sender ut et nyhetsbrev før jul. Cecilie tar ansvar for å sette opp et nyhetsbrev. Vi 

får informasjon av Cecilie.  

-Håndbok. Sette frist for nye innspill. Utsettes til Mai måned 

-«Slik gjør vi det i RSK alpin». Føler vi at det etterleves? Hver gruppe skal ha en 

gjennomgang på foreldremøte. 

- Facebook og nettside: Lene sender en forespørsel til Andreas vedrørende et 

prisestimat for å sette opp ny nettside og Facebook. Per Martin ønsker et tilbud 

innen tirsdag 12/12.  

-Treningsklær: Lage en pakkepris på Beyond X. Jakke. Ønsker å¨fronte Jakken vår i 

nyhetsbrev og på Facebook. 

 

Neste møte 3. januar tidspunkt: kl 18.00 

 

Sign.:                                               Sted:                                                          Dato:  

 

 

Per Martin Botten                             Nina Holter                      Dagfinn Kvæl 

Leder                                              Sekretær                                 Sportslig 

 

 

Marianne Vaslestad                          Jan Halvorsen/Olav Garden    Lene Eriksrød 

Nestleder                                         Drift                                      Marked 

 

 

 

Cecilie Wenger    

Kasserer     


