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Referat 
Styremøte 06_2019 
 

Sted:   Idrettens Hus 

Dato/tid:  Mandag 3. juni kl. 18.00 – 20.30 

Fra styret:  Silje Steinnes, Odd Larsen, Svein Helge Pettersen, Tine Lærdal, Robert Bergerud, Geir 

Olav Klette, Elisabeth Berntsen og Øyvind Sigvaldsen 

Andre:  Kirsten Roth (FAU) 

Fra administrasjonen: Åge Olsen, Niels-Jørgen Jørgensen 

 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_6/19 Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak). 

 

Vedtak: 

Referat og innkalling ble enstemmig godkjent.   

Øyvind 

2_6/19 Status Sportslig plan og implementering (status og diskusjon). 

 

Niels Jørgen informerte om inntrykk etter foreldremøtene. Han var 
fornøyd, og spesielt med at flere av de yngre svømmerne stilte spm. 

Dag 2 var litt vanskeligere enn den frøste dagen. Mye av diskusjonen 
gikk rundt gruppe-inndeling.  

I diskusjonen fremover er det viktig at vi er klare i vår kommunikasjonen 
rundt planen.  

 

Samtalene med trenerne har vært veldig bra. De har alle kommet med 
innspill.  Sportssjef og trenerne har begynt arbeidet med å innplassere 
utøvere. Justeringer vil forekomme. Innplassering fortas av trenerne og 
Sportssjef. (Skal ikke styrebehandles.) 

 

Det er foreslått at gruppeinndeling og treneroppsett kommuniseres ut 
ila neste uke.   

Niels-Jørgen 

3_6/19 Trenerstab 2019-2020 (diskusjon og vedtak) 

Niels-Jørgen informerte om alternative trenerkabaler.  

 

Åge ønsket å presisere at det pr i dag ikke kan forsvares økonomisk å ha 
8,5 årsverk i k-grupper og elite.  

 

Niels-
Jørgen/Åge 
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Klubben er nødt til å prioritere svømmeskolen og administrasjonen.  

Styret støtter dette.  

 

Styret ser behov for å erstatte Niels-Jørgen så snart som mulig med en 
person som kan fortsette arbeidet med implementeringen av Sportslig 
Plan, samt være en leder for trener staben. 

 

Presse-meldingen om Niels Jørgen sin oppsigelse går ut i morgen.  

 

Styret foreslår at vi bruker en ukes tid på å “sondere” terrenget etter 
kandidater. Åge og Niels-Jørgen ble bedt om å begynne prosessen med 
å kontakte noen utvalgte kandidater.  

 

Vedtak: 

Styret vurderte de ulike forslag til modeller som ble presentert, men tok 
forbehold om at det etableres en oversikt over kandidater til sjefstrener 
stillingen.  

Ny, og endelig avstemming rundt hvilken organisasjons modell og hvilke 
trenere som skal fortsette i hvilke roller skal tas innen mandag 10 juni. 
Det avholdes ett ekstraordinært styremøte den dagen. 

 

4_6/19 Gjennomgang av økonomi pr april mnd og foreløpig regnskap mai 
(orientering). 

 

Akkumulert regnskap viser ett lite minus, men dette skyldes 
periodiserte inntekter. Store inntekter forventes inn i Juni, Juli og 
August.  Det er da forventes at budsjettet er på prognose. 

Åge/Robert 

5_6/19 Status svømmeskolen (status) 

 

Aksjon: Saken utsettes til neste styremøte. 

Åge 

6_6/19 Nautilus – evt videreføring av leieavtale (vedtak) 

Regnskapene viser at vi takket være avtalen med Nautilus og tilgang til 
varmtvannsbassenget har gått ca 500.000,- kr i pluss. 

 

Åge anbefaler at vi forlenger kontrakten med Nautilus under 
forutsetning om at driftsleder (ØS) fortsetter i ett år til.  

 

Vedtak: Styret er enstemmige på at vi forlenger kontrakten i ett år til.  

Åge 

7_6/19 Evaluering Techouse Open 
 
Niels-Jørgen sin tilbakemelding er at stevnet var spennende, og han er 
imponert over at de fleste tok det med ett smil. Til tross for veldig lange 
dager.  

Niels-Jørgen 
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Han anbefaler at vi prøver å videreføre noe av dette med finaler. 
Nettopp for å forberede utøverne mot å delta i finaler og lage litt mer 
“show”.  

 

Aksjon: Endelig evaluering av stevnet gjøres etter at stevneutvalget har 
gjort sin evaluering. 
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