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Referat 
Styremøte 09_2019 
 
Sted:  Idrettens Hus 

Dato/tid:  Mandag 12. august kl. 18.00 – 20.00 

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

Andre:  Kirsten Roth (FAU) 

Fra administrasjonen: Åge Olsen 

Forfall: Robert Bergerud og Tine Lærdal 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_9/19 Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak). 
Vedtak: 
Styret godkjente referat av 7. Juli og innkalling. 
Styret behandlet styremedlemmers og daglig leders inhabilitet iht. 
klubbens lov §9 og NIFs lov §2-8. Ingen av de fremmøtte ble erklært i 
inhabil i de saker som ble gjennomgått på møtet. 

Øyvind 

2_9/19 Generell status i klubben (status og diskusjon). 
Konkurransegruppen: 

- Åge informerer om status på trener status. 
- Alle treningstider er oppdatert og trenerkabalen er lagt (inklusiv 

hjelpetrenere). Det vurderes hvorvidt det må gjøres noen 
oppdateringer mhp de laveste grupper pga få svømmere per 
idag. 

- Alle trenere har fått sine avtaler og fått tilbud om 2 årige 
kontrakter. 

- Gruppene har startet opp og det meldes om positiv oppstart. 
- Finn er permanent på plass f.o.m 19.8. 
- Overgangen / omlegging av gruppestruktur har det vært noen 

utfordringer. Særlig ifht kommunikasjonsprosessen. Dette skal 
klubben se videre på og tas opp med trenere fremover. 

Svømmeskolen: 
- Ansettelse av instruktører er pågående. Bra med søkere og må 

sikre god kompetanse og kvalitet. 
- Kursene har pågående påmelding - fortsetter markedsføring. 
- Barnehagesvømming – er igang med organiseringen og det er 

pågående og må sikre at det er god kompetanse 
 
Vedtak 
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Ingen vedtak – kun informasjon 
 

3_9/19 Gjennomgang av økonomi pr juli 2019 (vedtak). 
 
Vedtak: 
God status per Juli ifht budsjett.  
 

Åge 

4_9/19 Terminliste 2019/2020 (vedtak). 
Vedtak: 
Terminliste ble fremlagt for Styret. 
Terminliste for 2019/2020 vil sendes til Sportsjef for endelig 
gjennomgang og vil gjennomgås med trenerteam på tirsdag. 
Styret støtter fremlagt terminliste.  

Åge 

5_9/19 Treningsavgift høsten 2019 (vedtak). 
Vedtak: 
Forslag til treningsavgift for de ulike gruppene ble fremlagt og vedtatt. 
Poeng system skal legges inn i etterkant. 
 

Åge 

6_9/19 Eventuelt 
a) NSF Trener/lederkonferansen 2019 6-8. sept. Hvem reiser? 

https://svomming.no/forbundet/konferanser-og-
arrangementer/trenerlederkonferansen-2019/ 

 
Vedtak: 
Alle trenere er oppfordret til å være med og styret stiller med 
representanter. Alle booker via ”Svomming.no” selv og skriver 
reiserefusjon til Åge. 
 
Annet: 

- Aksjon ifht utstyrsliste til bokser for alle hallene: 
Utstyrsliste for alle haller er skrevet og det må følges opp at 
dette anskaffes. Aksjon må følges opp av Åge/Finn 
 

- Geir Olav setter opp aksjonsplan 
 

- Foreldrefest planlegges 20.september på Broddhuset. 
 

Øyvind 

 


