
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 18.08 2020 08 - 2020 

Styremøte i Rælingen Skiklubb – alpin – 01.09.20 

  



STYREMØTE 01. september 2020 

Sak 32/20 – 5 min 

Godkjenning av styreprotokoll 

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet godkjennes og signeres.  

Navn på trenere og løpere må fjernes fra referatene. 

Sponsornavn som ikke er signert sladdes/fjernes. 

Oppdatering av saksnummer og dato. 

 

Sak 33/20– 30 min 

Beslutningssaker: 

 

Sak 34/20 – 70 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 
2020-21 pr område 

Kontrakter skrives under på siste trener møte før 
sommeren! Må legges inn i årshjulet 

Alle Løpende  

2 Avtale med Lørenskog og Ullensaker – ferdigstilles 
Ingen trening i Marikollen før avtalen er signert. 
Lørenskog ønsker en skocross løype i Marikollen → så de 
kan arrangere FIS renn 
Samarbeid mellom Lørenskog og Racing2? 
Samarbeid på U12 nivå med Lørenskog → treningstider 
samtidig 
HL/TL også samarbeid (5 løpere fra Lørenskog) 
Ullensaker avventer 

Olav/Thomas 
 

1. Mai-20 Signerte avtaler må 
ferdigstilles 

3 Gruppestatus: gjennomgang  
Oppdatering på trenere  
Trenerkurs 
Ingar og Thomas holder i avgiften på Racing2 
Tekniker´n og råtassen blir delt – etter alder. 2 trenere på 
hver gruppe. To yngre trenere som vil bidra 

Sportslig Løpende Spesielt Råtassen og 
Teknikern 
Racing 2 – treningsavgift 

4 Status familiesamling Sportslig+Cecilie   

5 Opprettelse av Sportslig gruppe? Sportslig   

6 Treningshelg (dugnad) – plan? 
Hver gruppe har sin egen plan for helgen 

Sportslig   

7 Dugnadshelg – planer? 
Laget plan 

Drift   

8 «fadder» ordning – u12 og eldre løperne får hvert sitt 
fadderbarn? En ordning som er ønskelig og kan koordineres 
mellom gruppene. Racing v/Sverre kan ta ansvar mot 
Teknikern/Råtassen. Sportslig må si GO sammen m trenere 

➔ De eldre kommer på treningene til de yngre 
➔ To/tre ganger i løpet av sesongen 

Sportslig snakker med trenerne 

Sportslig 
koordinerer 

Flyttes til 
neste sesong 

 



9 SpareBank 1 Østlandet avtalen – oppfølging 
Sparebank 1 dagen → åpen heis.  
Link til landingssider 

ALLE Løpende Cecilie snakker med 
Henning 

10 Klubbavtaler/medlemsavtaler med  
*Sykkelopplevelser v/Roger Røykås Martinsen.  
* Sport 1 → signert 
* G-sport? 
* Andre? 
Må oppdatere https://rsk.no/alpin/medlemsfordeler/  

Sportslig 
v/Thomas 

Mars-20  

11 Ren Idrett http://www.rentidrettslag.no/ 
Gjelder de to eldste gruppene. Racing og JrRacing 

Skal være gjort før høstferien!  

Sportslig v/Ingar Okt-19 Brede har fått ansvaret. 
Når er det planlagt? 

12 Treningstider pr gruppe både i MK3 og MK1 skal være ferdig 
i oktober 

Sportslig Okt-20 Løpende 

13 Status med Skiforbundet  Drift + Marked  Løpende 

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

«premie» til en som klarer å rekruttere en venn 

«Plansjer» til å dele ut på SNØ (snøcampen i uke 40 og 

SFO) 

Ketil Jan-20 Ferdigstille plan og 
kommunikasjon 

15 Plan for trening av yngre grupper, barmark/ski for yngre Ketil + sportslig  Pr. nå på plass 

16 Lage plan for snølegging (Olav lager skisse) Drift Mars-20  

17 HA kurs i oktober – min to på hver gruppe skal ha HA kurs 
Kveldstid 

Drift Okt/Nov-20  

18 Kafegruppe Karianne/Cecilie   

19 Rekruttering av studenter heis/kafe Karianne/Cecilie   

20 Kafe/heis og HA vakter skal ferdigstilles tidlig i november Karianne    

21 Nettsider + FB, Kommunikasjonsstrategi. Strategiplan er i 
gang.   

Kristin Kontinuerlig 
oppfølging 

 

22 Nye inntektskilder/sponsing.  
Status på utsendelse til bedrifter 

➔ Bygger videre med de vi har kontakt med 
➔ Finne lokale bedrifter  
➔ Store bedrifter 

 
Sponsorside: status 
https://rsk.no/alpin/sponsing-av-utovere/  

Kristin Kontinuerlig  

23 Dugnad på lag/gruppe nivå – hvordan skal vi forholde oss til 
dette → Kristin lager et forslag 

   

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

ALLE Kontinuerlig  

https://rsk.no/alpin/medlemsfordeler/
http://www.rentidrettslag.no/
https://rsk.no/alpin/sponsing-av-utovere/


Kulturdepartementet – søke om midler for barn og unge 
Kavli fondet 
Gjensidige stiftelsen 

25 Nettsidene – sponsorsider  Alle kontinuerlig  

26 Presentasjon av økonomi Cathrine/Cecilie Hvert møte  

 

 

Sak 35/20 – 15 min 

Viktige orienteringssaker. Status sendes til alle før møtet om mulig 

Drift:  

Haflund forsinket med strøm tilførsel 

 

Sportslig: 

Utbetaling til trenere, samlinger → lik for alle?  

Oppfordre alle til å ha foreldremøte på gruppene 

 

Marked: 

1 time møte før styremøter 

Finn Arne jobber med klubbavtaler 

Atle – søknader på stiftelser 

Kristin i samtale med sponsor → lager en pakkepris 

Presentere gruppa på dugnadshelgen?  

 

 

Evt: 

Cecilie legger ut en melding på SPOND ang Christian, Aslak, Tiril, Ingrid og takker for innsatsen de har 

gjort i klubben 

 

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 

 

 

 


