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Referat 
Ekstraordinært Styremøte 3_2020 
 
Sted:  Idrettens Hus 

Dato/tid:  Onsdag 11. mars 2020 kl. 17.00 – 19.00 

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

Andre:  Kirsten Roth (FAU) 

Fra administrasjonen: Åge Olsen, Vanja Moralieva, Monica Martinsen 

Forfall: Robert Bergerud (flyttet) og Elisabeth Berntsen 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_3/20 Godkjenning av møteinnkalling (vedtak).  
 

 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Øyvind 

2_3/20 Korona situasjonen. Situasjonen i svømmeskolen, treningsgruppene, 
stevner, leire, kostnader, etc. (diskusjon og vedtak) 

Status: 
Flere stevner avlyst (LÅMØ, BSF, Rekrutt, NM Masters, etc). 
3 barnehager har avlyst barnehagesvømming. 
 
Svømmeskolen/trening: 
Uklart hva som skjer med hallene, men inntil videre er disse åpne. 
Styret anbefaler at vi fortsetter kurs inntil videre veiledning fra FHI 
eller kommunelegen. Vi oppfordrer trenere til å legge tilrette for at 
svømmerne ikke oppholder seg tett sammen verken i vann eller på 
land og prøver å holde gruppestørrelse til under 20 personer der det 
lar seg gjøre.  
 
Administrasjonen forbereder en del informasjon som skal sendes ut: 

• Mail med info om status på svømmeskolen og barnehage 
svømming 

• Det skal forberedes permitteringsvarsel og sendes ut til alle 
ansatte 
 

Stevner/leire: 
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• Det tas en generell gjennomgang av alle bestillinger/planer 
fremover – hva har vi forpliktet oss til?  

• All aktivitet (stevner og leire) frem til påske avlyses. Unntak 
er Stockholm Open dersom det er lov å reise og stevnet 
gjennomføres  

• Det gjøres INGEN nye bestillinger inntil videre med mindre 
det kan garanteres avbestilling uten avgift 

• Skolesvømmestevnet – utsatt til 3 Juni 
• Det skal kommuniseres til alle trenere og instruktører at de 

sender hjem unger/utøvere som ikke er friske (litt syke, 
feber, osv).  

o Mail med informasjon om sykdom og symptomer 
sendes ut til alle instruktører og trenere 

• Klubb-stevne og årsfest utsettes.  
• Utmerkelser for 2019 (beste innsats, beste kompis, beste 

progresjon) som skulle blitt delt ut på årsfesten for hver 
enkelt gruppe (konkurranseavdelingen) deles ut av den 
enkelt trenere i hver gruppe.  
 

Vedtak: Styret er enstemmige i forslagene over. Administrasjonen og 
trenerne bes følge opp vedtak i listen. 
 

3_3/20 Forberedelser til Årsmøtet 

Årsmøtet søkes utsatt pga korona. Aksjon - Åge.  
Budsjett er pr i dag basert på normal drift. Ved utsettelse er det 
naturlig å gjøre modifikasjoner og oppdateringer.  
 
Vedtak: Årsmøtet utsettes pga korona.  

Øyvind 

4_3/20 Status Budsjett for 2020  

 
Vedtak: Utsettes ettersom Årsmøtet er vedtatt utsatt 
 

Åge/Øyvind 

5_3/20 Eventuelt 
 
Vedtak: 
 

Alle 

 


