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Referat 
Ekstraordinært Styremøte 6_2020 
 
Sted:  Video 

Dato/tid:  Onsdag 8. april 2020 kl. 20.00 – 21:30 

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

Andre:  Kirsten Roth (FAU) 

Fra administrasjonen: Åge Olsen og Finn Zachariassen 

Forfall: Robert Bergerud (flyttet) og Elisabeth Berntsen 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_6/20 Godkjenning av møteinnkalling (vedtak).  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Øyvind 

2_6/20 Korona situasjonen. Situasjonen rundt svømmeskolen, treningsgruppene, 
stevner, leire, kostnader, etc. (diskusjon og vedtak) 

Status: 

• Ingen svømmehaller åpner med det første 
• Åge informerte litt om økonomien. Regnskap fra januar er ok. 

Manglende regnskap fra februar og mars grunnet den 
nåværende situasjonen.  

o Tilnærmet alle innbetalinger til ulike leire og stevner er 
tilbakebetalt. Gjenstår noe fra Stockholm Open. 
Avventer noen forsikringssaker rundt 
Kompetansehelgen og Landsstevnet.  

o Mallorca leiren blir sannsynligvis godskrevet en 
kreditnota som kan benyttes hos Escape ila 2021.  

o Krisepakken til idretten åpnes 14. april, med søknadsfrist 
21. april. Vi vil der søke om tapte inntekter på 
svømmekurs, rekrutt stevne, skolesvømming, 
barnehagesvømming, osv. til sammen dreier det seg om 
ca 2,5 millioner kroner i tap for SSK i Mars og April. Vi 
håper å få dekket en god del av dette.  

o Videre kan næringslivets krisepakke bidra med støtte 
mot faste utgifter (husleie (kontor), bassengdrift 
(Nautilus), forsikringer, osv.). 

o Vi vil også fortsette å søke på det som finnes av 
stønader i næringslivet. Åge har også tatt initiativ til å 
søke om å kjøre gratis kurs for barn dersom en 
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vedvarende Korona situasjon og lav oljepris resulterer i 
økt arbeidsledighet og redusert kjøpekraft. 

o Klubben avventer tilbakebetaling av egenandeler, 
treningsavgifter, osv inntil vi har en bedre oversikt over 
økonomien og når forsikringssaker og evnt stønader er 
avklart.   

• Styret og administrasjonen vil begynne arbeidet med en strategi 
for kursavvikling til høsten. Det kan bli en utfordring å 
overbevise foreldre og utøvere om at det er trygt å gå på kurs. 
Videre kan redusert kjøpekraft bidra til reduksjon i antall kurs.  

• Dersom vi får tilgang til svømmebassengene fra Juni ønsker 
klubben å komme i gang med kurs og trening så raskt som mulig.  

o Det må etableres trygge rutiner 
• Styrets leder foreslo å ta alle de fast ansatte treneren tilbake i 

20% stillinger slik at de kan gjennomføre ca 3 økter i uken. 
o Barmarkstrening i mindre grupper 
o Viktig sosialt og for å forhindre frafall 
o Motivere både trenere og utøvere 
o Totalt er det estimert å koste klubben ca 58,000,- for 

April, og så ca 83,000,- pr mnd fremover.  
o Styret støtter forslaget – i første omgang ut sesongen 

(Juni) 
o Finn’s stilling økes til 40% for å dekke en del 

administrativt arbeid.  
o Øyvind/Åge undersøker med NAV og forbereder 

oppstart ca 15. April 
o Finn lager forslag til forsvarlig trening og sirkulerer dette 

i styret ila søndag slik at det kan vedtaksføres som 
retningslinjene tilsier. 

• Sportslig:  
o Det vil bli svært viktig å begynne en oppstart i basseng 

fornuftig for å unngå overbelastninger. Dette er en tid 
det kan jobbes med skadeforebygging. Fokus på å jobbe 
med ting som gjør svømmerne bedre i vann – på land! 

• Styret ønsker å gjennomføre så mange som mulig stevner 
hjemme fremover (høst) for å spare penger. Øyvind vil 
kommunisere dette til kretsen. 

• Styret fortsetter med ukentlige styremøter via video fremover. 
 
 
Sammendrag:  
Styrets leder og daglig leder følger opp driften av klubben. Fokus på å 
spare penger og sikre klubbens økonomi.  
Oppstart organisert trening i mindre grupper utendørs for Junior Ung 
og oppover fra 15. April. Det skal etableres rutiner for trygg trening.  
Klubben tar inn trenerne i faste stillinger i 20% stilling fra 15 April.  
Klubben vil søke om å arrangere flere stevner lokalt/regionalt. 
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3_5/20 Neste styremøte 

Vedtak: Øyvind sender ut innkalling til ekstraordinært styremøte 15. 
April (video). 
 

Øyvind 

 


