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Referat styremøte – møte #10 

Sted:  Digitalt 

Dato/tid:  Mandag 06. september kl. 17.00 – 19.00 

Fra styret:  Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Geir Olav Gram Klette, Tine Lærdal, Egil Willumsen og 

Ulrika Johansson 

Andre:  Åge Olsen (Administrasjonen), Finn Zachariassen (Sportsavdelingen), Monica Martinsen 

(Svømmeskolen) og Ulrika Johansson (FAU) 

Forfall:  Odd Larsen og Øyvind Sigvaldsen 

1. Orienteringssaker  

Saksnum
mer 

Sak Forberedelse Deltakere / 
kommentarer 

1-10. 21 Referat fra siste styremøte, gjennomgang og godkjennelse. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

Silje Styret/ Daglig leder/ 
Sportssjef/ 
Svømmeskoleansvarlig / 
FAU 

2-10. 21 Orientering ved daglig leder 

• Generell status 
Det er mye operativt arbeid for tiden. Mye sykdom blant 
ansatte (ny forkjølelses-bølge slår ut). Mange vakter skal fylles. 
Også noe sykemeldinger.  
Vi er ganske sårbare ifht sykdom da vi er på kritisk masse i 
forbindelse med svømmeinstruktører osv.  
Vi trenger flere folk inn i staben på sikt, og vil jobbe for å få inn 
flere yngre voksne i stillinger.  
 

• Regnskap 30.8.2021 
Regnskap viser en sunn økonomi. Driftsinntekter ligger under 
ifht budsjett, men dette skyldes i all hovedsak at treningsavgift 
ikke er fakturert enda samt lavere egenandeler på reiser/leire. 
Tilskudd ligger over budsjett og svømmeskolen omtrent likt 
budsjett. Driftskostander ligger også under budsjett.  
Driftsresultatet ligger godt foran budsjett.  
 

• Forecast/estimat 31.12.2021 
 
Forecase pr 31 desember 2021 ligger an til overskudd. 
 

• Treningsavgift  
Det er noen forskjeller i treningsavgift fra svømmeskolen, til 
Hai og så videre til Rekrutt/medley rekrutt som slår uheldig ut 
ifht veien videre. Spesielt relatert til endring i avgift fra Hai og 
videre oppover.  
 

Åge Styret/ Daglig leder/ 
Sportssjef/ 
Svømmeskoleansvarlig / 
FAU 
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Vedtak: Styret foreslår å heve treningsavgiften til 1900,- på Hai 
og Dreamteam. Det tas en ny vurdering til vårsemesteret. 
 

3-10. 21 Orientering ved FAU  
  

• God «handover» fra Kirsten til Torun, Kristine og Kirsten 

• Siste møtet 17 sept – fokus på rekruttering fra de yngre 
gruppene. Det er ett ønske om ett foreldremøte, gjerne 
med ett faglig innslag, presentasjon av klubben, osv 

• Ønsker tilbakemelding fra stevneutvalget  ifht avvikling av 
stevner 

• Det er viktig av FAU’s representant i de ulike gruppene 
involveres med trenerne, og på den måten også kan få 
innspill på ønsker om sosiale aktiviteter 

 

Ulrika Styret/ Daglig leder/ 
Sportssjef/ 
Svømmeskoleansvarlig / 
FAU 

4-10. 21 Orientering ved svømmeskoleansvarlig  
  

Mye sykemeldinger relatert til forkjølelsesbølge.  
Men bortsett fra det er det veldig god drift og fulltegnede 
kurs.  
Veldig godt samarbeid mellom Danute og Kristine.  
Veldig mye aktivitet på barnehagesvømmingen.  
Nye kurs kommer ut i oktober. 
Oppfølgning med kursinstruktører blir nå bedre.  
 

Monica Styret/ Daglig leder/ 
Sportssjef/ 
Svømmeskoleansvarlig / 
FAU 

5-10. 21 Orientering ved sportssjef 
 

• Ny elitetrener godt i gang og har hatt en god oppstart.  

• Ivar god kontroll på Elite 2. 

• To nye svømmere ijunior/senior som skal «bevise» nivå 
før de evnt løftes videre.  

• De andre gruppene er godt i gang. Hai gruppen med ny 
trener.  

• Behov for assistenter på kanten i nær fremtiden. 
 
Sportslig: 

• Flott innsats av Sarah i Paralympics!   

• Satsningen til Truls gikk dessverre ikke som vi håpet 
på. Men vi prøvde!  

• Andreas med god innsats på Nordisk i Litauen og tar 
med seg mange gode erfaringer hjem.  

• NM langbane. Litt stor spredning. OK minus. Vi har en 
vei å gå. Vi jobber mot en forbedring. 

• LÅMØ Vest – gikk veldig bra. BEST I VEST! 
o Spesielt 2005 jenter klassen! 

• 19 deltakere kvalifisert til ÅM 

Finn Styret/ Daglig leder/ 
Sportssjef/ 
Svømmeskoleansvarlig / 
FAU 
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• Jobber med Hjørring leir i høstferien. Litt usikkert ifht 
korona.  

• Oktober blir travel med SSK kvalik, treningsleir, UM og 
Nordsjø-stevnet 

• Går fint på treninger 
 

Treningstider og diverse 

• Håper på Tasta etter høstferien. Det skal bedre tilbud 
til rekrutt og Medley gruppene 

• Noen møter med foreldre angående grupper 

• Totalt 274 svømmere i sportsavdelingen. Litt ned, men 
håper på en økning utover høsten. 

 
Arbeidsbeskrivelse/arbeidsområder for Sportssjef 

• Det jobbes med en beskrivelse av Finns «nye» rolle 
etter at Henning nå er ansatt som Elitetrener. 
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