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Referat 
Styremøte 16_2020 
 
Sted:  Videomøte 

Dato/tid:  Mandag 7. september kl. 19.30 

Fra styret:  Silje Steinnes, Geir Olav Klette, Tine Lærdal, Odd Larsen, Svein Helge Pettersen, 
Elisabeth Berntsen og Øyvind Sigvaldsen 

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

Forfall: Robert Bergerud (flyttet), Monica Martinsen (svømmeskolen) 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_16/20 Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak).  
 
Vedtak: Godkjent 
 

Øyvind 

2_16/20 Økonomi (orientering) 

Status er bra og viser ett forventet overskudd på ca 1,7 millioner ved 
utgangen av August. Viktig å ta med at flere av tilskudd som vanligvis 
kommer senere på året allerede er tatt med.  
Aktivitet i svømmeskolen er over forventet i forecast. Det er også 
svært høy aktivitet i barnehagesvømming. Veldig god dekning.  
Fremdeles uavklart rundt hva vi får fra krisepakke 2, men vi 
forventer noe. Dette er ikke tatt med i budsjettet.  
 

Åge 

3_16/20 Status aksjonsliste (orientering)  

 
Vedtak: Ingenting nytt 
 

Geir Olav 

4_16/20 Tilbakemeldinger fra FAU (orientering)  

Forsøk på å rekruttere flere foreldre fra alle de ulike gruppene, men 
kun en ny person har meldt seg. Vil prøve videre.  
Planer om kvelds/pizza for de ulike gruppene ila Sept.  
Nytt FAU møte Tirsdag 8/9 for å se på planer videre, behov for 
bidrag på stevner/leire osv ifht utsendte termin liste. 
 

Kirsten 

5_16/20 Status Svømmeskolen (orientering)  Monica 
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Skolesvømming – avtale med 13 skoler.  
Også tungt inn i Svøm Stavanger.  
Gode tilbakemeldinger.  
Vi har stort behov for instruktører, og planlegger nytt instruktør 
kurs.  
Godt trøkk i barnehagesvømming.  
Ca 80% dekningsgrad på svømmekurs. Veldig fullt på de lavere 
kursene.  
Litt begrensninger på kapasitet pga Corona, men generelt bra 
dekning.  
 

6_16/20 Status Sportslig (orientering)  

Terminlisten ute, noen endringer må forventes.  
Håper på en så normal sesong som mulig.  
I rute ifht UM og NM ifht hotell og reiser for de som er kvalifisert.  
Lokale stevner er ok, men noe mer forsiktig ifht de som krever reise.  
Arabersvøm droppes pga smittefare.  
UM blir sannsynligvis delt i Jente og Gutte avdelinger for å sikre 
trygg gjennomføring. 17 svømmere kvalifisert pr i dag.  
Elite drar til KrSand på høstleir 4-11 Oktober.  
Kannik er tilgjengelig for hjemmetrening hele høstferien. Skal lage 
gode opplegg for de som trener hjemme. 
God stemning i gruppene.  
Stian Rosnes (olympiatoppen) samarbeider med oss rundt 
skadeforebygging og behandling. Spesielt fokus på skuldre.  
 

Finn 

7_16/20 Dato for årsmøte (diskusjon og vedtak) 

Møtet avholdes digitalt.  
Årsmeldingen mer eller mindre ferdig.  
Årsmedaljer utgår. Krever mye jobb og ressurser. Fokus på 
hederstegn og æresmedlemmer.  
 
Vedtak: Årsmøte avholdes den 21 oktober. 
 

Øyvind 

 


