
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. desember 2018 12 - 2018 

Neste Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 08.01.19 

  



STYREMØTE 4. des 2018 

Sak 53/18 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll  

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

 

Sak 54/18 – 60 min 

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

 

Nr: Dato 

lagt inn: 

Tema: Ansvar: Frist: Status:  

1 03.01.18 Driftsleder Marikollen skisenter 
 

Drift  Drift presenterer 
løsning 

2 04.04.18 System for ivaretakelse av utstyr, oppbevaring og 
trening i 8-ern, utstyrskontroll 
Per Martin sjekker med hopp ang 8-ern → får vi 
den? 
Fikse 8-ern, nye vinduer, 2 foreldre på JrRacing som 
gjør dette. Panelovner 
Rive den hvite containeren, dele den opp så det blir 
lettere å kjøre vekk.  

Sportslig 
gir en 
status m 
drift 

Kan denne 
avsluttes? 
 
Kontinuerlig 
oppfølging 

Må få nye instrukser på 
plass/oppgradering 
innen sept. 

3 04.04.18 Dato for klubbmesterskap, mtp Henrik  Sport/Mar
ked 

Når 
terminlister 
er klare 

Sjekk i desember 

4 07.05.18 Nye trenere 
Rekruttering av nye trenere, yngre trener og 
foreldre.  
Sportslig og Anders gir en status på hvilke trenere 
vi har til hvilke grupper for sesongen. 

Sportslig + 
Anders 

løpende Sesong 18-19 

5 07.05.18 Årshjul for alle grupper oppdateres og 
klubbhåndbok 
 
 

Alle Okt-18 Dette må ferdigstilles 
før utgangen av 2018  

6 07.05.18 Heisansvarlig kurs settes opp Drift Des-18 Komme med en plan 

7 07.05.18 Rekruttere studenter til heisvakt, kafé – særlig jul, 
vinter og påskeferie. 
Forespørre de som var med i fjor 
Disse må også gjennom en opplæring. 

Karianne/C
ecilie 

Nov-18 Ha liste klart til 
desember 

8 07.05.18 Ny organisering av heisvakter, foreldre har heisvakt 
når barna har trening. 
Hjelp av studenter i helger, jul, påske og vinterferie 
Betale studentene hvis du ikke vil stå i kiosken 

Karianne/ 
Olav/Cecili
e 

Nov-18 Ferdigstilles før bakken 
åpnes og deles ut til 
oppmenn så fort listen 
er klar – ca desember 

9 07.05.18 Bygge startbu/redskapsbu på toppen av bakken, 
sjekker m Skedsmo vgs  

Lene  Høst 2019 Utsettes til neste år 

10 07.05.18 Egen førstehjelp gruppe er klar. De skal 
vedlikeholde utstyr, kjøre førstehjelpskurs og er 

Cecilie Nov-18 Status på arbeidet 
gjennomgås på møtet. 



førstehjelpsansvarlig på renn. Deltagere i gruppen 
er Vegard Aas, Gørill Lorentsen, Angelica Orebrand, 
Sara Keller + en fra Aircross. 

 
Alle grupper har fått et 
førstehjelpsskrin 

11 07.05.18 Flere med i markedsgruppa Lene Sept-18 Kathrine er med fra jan 
2019. Flere? 
Andreas, Finn Arne 

12 07.05.18 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi. 
Strategiplan er i gang. 

Lene, 
Anders, 
Cecilie 

Nov-18 Status gis på hvert 
møte. 

13 07.05.18 Nye inntektskilder 2018/2019 – hva skal gjøres 
fremover for å sikre dette? Lene komme opp med 
forslag til eksekvering og fremdrift 
Sparebank 1 – dialog etter jul 

Lene Okt-18 Lene la frem 
sponsorpakker. Dette 
tas videre med aktuelle 
bedrifter 

14 07.05.18 Status på ny klubbkolleksjon, Thomas kan 
organisere prøving.  
Vi går for denne kolleksjonen Lene undersøker om 
- luer, pannebånd, trenings shorts, softshell jakke, 
alpin shorts, fleece jakke, skistropper 
 
Klarheter rundt sponsing 

Lene Okt-18 Status på ny 
klubbkolleksjon 

15 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 

ALLE – 
viktig at 
dette 
gjøres NÅ 
så vi kan 
sende inn i 
januar 

pr fond Status på søknadene 
som er sendt 
Gjensidige stiftelsen er 
søkt på.  

16 07.05.18 Aktiv gruppe start 1.1.19 – hvordan kjøres dette i 
gang? Skal det annonseres? 
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 Nov-18 Anders- vi trenger en 
plan for dette. Bedt om 
i tidligere møter og nå 
må den på plass. 

17 06.11.18 Trenere – sette sammen kombinasjoner og 
sportslig må være tydelig på forventninger. Det 
kommer frem at enkelte trenere (yngre grupper) 
har større fokus på å snakke/mobil enn å følge opp 
barna. Dette må tas tak i og tydeliggjøre hva som 
er forventet som trener. 

Sportslig 
utvalg  

Nov-18 Løpende 

18 06.11.18 Kafé/kiosk → sette sammen en kafégruppe. Dette 
gjøres på Damekvelden 9. nov. 
Kun 2 personer så langt, må be om flere deltagere. 
Kontakte langrenn for å se på deres kapasitet. 
Vending maskiner (for kaffe, sjokolade, nøtter etc.) 
i ukedagene, færre dugnader 
Sunnere alternativer som frukt selger ikke. 
Kafégruppa; se på muligheter for å bruke vending 
maskiner i Marikollhytta 

Karianne 
og Cecilie  

Nov-18 Fått med 1 ekstra. 
Trenger flere. 
 
Løpende 

19 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 



20 06.11.18 Trenger en kasse å ha hjelmer i 
 
Vegard Åsen – kan snekre kasse når han legger snø 

Drift Nov18 Trenger boks til 
hjelmer (5 voksne og 5 
barnehjelmer) 

21 04.12.18 Nettsider RSK.no Anders/Ce
cilie 

Nov18 Oppdatering 

22 04.12.18 Avtaler med G-Max, Platou, Foss sport Sportslig Des-18  

23 04.12.18 Treningstider – ser ut som vi har rom for å leie ut 
bakken mer 

Styret Des-18  

24 04.12.18 Samarbeid med andre klubber 
Ullensaker trene i bakken? Inngår samtaler hvis det 
kommer opp.  
Så lenge det ikke går på fleksibilitet for våre egne 
løpere.  
Positivt økonomisk og for dekning av 
heisvakter/kafé 

Sportslig Des-18  

25 04.12.18 Lønnsmatris for både trenere og heis/kafe/HA-
vakter 
Nye timelister 
Jan og Cecilie ser på drift/kafé og skiskolen 
Per Martin sportslig 

Styret 
 

Des-18  

26 04.12.18 Namsmann 
Magne Skyrud  

Cecilie Des-18  

27 04.12.18 Teknikern og Råtassen – oppfølging av nye, hva 
skjer fremover ifht trenere, etc 
Når vi kommer på snø – sportslig følger opp 

Styret Des-18  

  Arnesen familien har helt dugnadsfri på grunn av 
sykdom 

   

  TL rangering 13.02 
Rælingsspretten ssl 19.01 sl 20.01 

   

       

 

 

Sak 55/18 – 40 min 

Viktige orienteringssaker. Status tas i møte – ingen behøver sende noe på forhånd 

1) Sportslig v/Kjetil og Per Martin 

2) Drift v/Jan og Olav 

3) Marked v/Lene 

4) Økonomi v/Cathrine 

5) Sekretær v/Karianne 

6) Nestleder v/Anders 

7) Leder v/Cecilie 

 

 



Cecilie kontakter Runar ang salg av heiskort. (tir 11.12, ons 13.12, tor 14.12 og tir 18.12, ons 19.12, 

tor 20.12) 

Kontakter Knut Erik ang å være trener 

Fler som er interessert i å være med i Aktiv gruppen (ca 10 stk i fra start) 

Slå sammen Race 1 og Race 2 – tre trenere. Christian, Ingar og Brede 

Håkon trener i Aktiv gruppa? 

Hjelp fra ungdommer: 600 kr for oppsatte vakter, 700 kr hvis de blir kontaktet av en forelder 

Skiskolen: Lønn til ledere  

Ved innmelding på RSK nettsiden, beskriv barnets ferdigheter og alder 

 

Sportslig setter datoer for telenorkarrusellen, 14.02 kl. 18, 05.03 kl. 18 
Telenorkarrusellen blir et publikumsrenn – fokus på de to yngste gruppene, kjøres i MK 3, ingen tid 
tagning 
De eldre løperne stiller opp i bakken 
Racing og JrRacing arrangerer – løperne 
Trenerne til Råtassen og Tekniker´n er startere 
To renn, slalom paralell og storslalom parallell 

 

Lene utformer flyer som deles ut på telenorkarrusellen og som kan ligge i kiosken.  

 

NB!!! Sportslig må ha treningstidene klare – vi må få laget listen over kafé og heisvakter.  

 

 

 

 

Sak 56/18 – 5 min 

Eventuelt 

 

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 

 


