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Referat 
Styremøte 15_2020 
 
Sted:  Idrettens Hus 

Dato/tid:  Mandag 3. august kl. 18.00 

Fra styret:  Silje Steinnes, Geir Olav Klette, Tine Lærdal, Odd Larsen og Øyvind Sigvaldsen 

Andre:  Åge Olsen (Administrasjonen), Finn Zachariassen (Konk avdelingen), Kirsten Roth (FAU) 

Forfall: Robert Bergerud (flyttet), Svein Helge Pettersen og Elisabeth Berntsen 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_15/20 Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak).  
 
Vedtak: Enstemmig 
 

Øyvind 

2_15/20 Økonomi (orientering) 

Gjennomgang av status på økonomi viser at klubbens økonomi er 
under kontroll.  
Det har vært god aktivitet i svømmeskolen i sommer.  
 

Åge 

3_15/20 Status aksjonsliste (orientering)  

Ingenting nytt 
 

Geir Olav 

4_15/20 Tilbakemeldinger fra FAU (orientering)  

Veldig gode tilbakemeldinger fra sommertrening.  
Ingen nyheter ellers. 
Finn minnet FAU på ett ønske om å arrangere frokost/kvelds for de 
ulike gruppene, som ett sosialt initiativ. Dette ble lagt på is i mars 
pga Corona, men vi satser på å ta dette opp igjen nå. Kirsten tar 
dette videre inn i FAU.  

Kirsten 

5_15/20 Status Svømmeskolen (orientering)  

Svømmeskolen ligger pr i dag litt bak budsjett for høsten, pga lav 
påmelding i sommer. Dette er imidlertid vanlig, da påmeldingene 
vanligvis pleier å ta seg opp ila august mnd og nærmere skolestart. 
Pr i dag er det ca 33% færre påmeldte enn på samme tid i fjor. Kurs 
oppstart 1 Sept.  
Vi vil også reklamere mer aktivt fremover rundt ansettelsen av ny 
fagansvarlig for svømmeskolen.  
Klubben har ellers fått svært gode tilbakemeldinger på kursene som 
er avviklet i sommer.   

Åge 
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6_15/20 Status Sportslig, gruppestruktur til høsten samt terminliste diskusjon 
(orientering, diskusjon og vedtak)  

Veldig fornøyde med sommertreningen. Generelt god deltakelse og 
god trening.  
2020/2021 sesongen begynner offisielt den 10 August.  
Alle trenerne har avviklet 3 ukers ferie og er klare for høsten.  
De to Medley-trener kandidatene takket begge nei til stillingen. Finn 
og Åge har laget ett forslag som viser at vi klarer å dekke dette 
behovet med nåværende trenere, som en midlertidig løsning. 
Minuset er mangel på kontinuitet blant medley trenere.  
Sondre Møll har begynt og har sin første uke med innkjøring nå.  
Finn presenterte forslag til nye treningstider og ny gruppestruktur. 
Dette er ihht hva klubben tidligere har vedtatt i sportslig.  
Den nye gruppestrukturen baserer seg på EMJ tabellen. Det vil ikke 
være dramatiske endringer i de allerede etablerte gruppene, men 
ett tydeligere skille mellom de som vil mye og de som vil litt mindre 
(medley). 
Treningsleir i Hjørring: Finn undersøker om han kan få forlenget frist 
for kansellering.  
Mye usikkerhet rundt terminlisten pga Covid-19 situasjonen.  
  
Vedtak: Styret støtter Sportssjef’s forslag til endringer i 
gruppestruktur basert på Sporstlig Plan.  
 

Finn 

7_15/20 Permitterte ansatte tilbake i 100% stilling (vedtak) 

 
Vedtak: Alle trenere er tilbake i 100% stilling fra oppstart av 
sesongen.  
 

Åge 

8_15/20 Egenandeler utøvere på regionslag (vedtak) 

 
Vedtak: Klubben vil dekke utgifter til deltakelse på treningssamlinger 
og leire for utøvere på regionslag. Reglement for slik bistand 
oppdateres ihht vedtak.  
 

Øyvind 

9_15/20 Møteplan høsten 2020 (vedtak) 
Vedtak: 
Extraordinær GF (Regnskap 2019 skal godkjennes) den 12 August 
Styremøter: 
07.09.2020 
12.10.2020 
02.11.2020 

Øyvind 
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07.12.2020 
 

10_15/20 Eventuelt 
• Klubben vil vurdere å avvikle årsmøtet digitalt pga 

smittesituasjonen 

 

 


