
 

 

Postadresse: C/O Bokholderiet Hinna AS, Boganesveien 31, 4020 Stavanger - Org.nr: 984 51 8536 
Besøksadresse: Idrettens Hus, Gamle Jåttåvågen 7, 4020 Stavanger 

Web: http://stavangersvommeklubb.no – Epost: post@stavangersvommeklubb.no 

 

 

Referat 

Sted:  Idrettens Hus 

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

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

Andre:  Åge Olsen (Administrasjonen), Finn Zachariassen (Sportsavdelingen), Monica Martinsen 
(Svømmeskolen) og Kirsten Roth (FAU) 

Forfall:  Robert Bergerud (flyttet) og Elisabeth Berntsen. 

 

1. Orienteringssaker 

Saksnummer Sak Ansvarlig for 
forberedelse 

1-17. 20 Referat fra siste styremøte, gjennomgang og godkjennelse. 
 
Vedtak: Godkjent 

Øyvind 

2-17. 20 Orientering ved daglig leder (muntlig). 
• Klubben går bra, både sportslig, kursmessig og 

økonomisk 
• Vi ligger pr sept an til ett overskudd ved årsslutt  

o Krisepakke 2 er i tillegg utbetalt med 2,1 
million 

• Styret vil lage ett forslag til hvordan vi kan bruke 
midlene for å sikre drift og rekruttering i fremtiden. 

 
Utviklingsprosjekter 

• Instruktørhåndbok 
o Siste hånd på verket av Monica og Åge  
o Sendes så ut på gjennomlesning 

• Klubbhåndbok 
o Påbegynt 

• HMSK 
o Påbegynnes etter at Klubbhåndbok er 

ferdigstilt 
 

Åge 
 

3-17. 20 Orientering ved FAU (muntlig) 
• De som hadde hjemme leir fikk Pizza og brus etter en 

trening på Kannik 
• Jobber fremdeles med rekruttering til FAU 
• FAU har også bidratt på to stevner (SSK kvalik og 

Corona stevne)  

Kirsten 
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4-17. 20 Orientering ved svømmeskoleansvarlig (muntlig) 
• Det går bra med svømmeskolen.  
• Veldig god dekning på Nautilus kurs! 
• De andre kursene (som holdes i skolebassengene) har 

gått litt ned i kapasitet fordi vi må ha pauser imellom 
kurs og færre på hvert kurs pga Korona regler 

• Det jobbes med å se på overgangen fra svømmeskolen 
til konkurranse-gruppen for å sikre at utøvere kan det 
som kreves og for å redusere frafall 

o Tiltak er igangsatt 
• Ny runde med barnehagesvømming begynner neste 

uke. Veldig gode tilbakemeldinger 
 

Monica 

5-17. 20 Orientering ved sportssjef (muntlig) 
• Godt bra siden sist. To stevner gjennomført. Bra både 

resultatmessig, samt god håndtering.  
• Svømmerne har hatt god fremgang. Merkbart god 

fremgang hos Junior-Senior. 
• Mini-landsstevnet for Dreamteam 
• Rekrutt samling på Kannik.  
• Veldig bra leir i Aquarama for Elite. 
• Prosjekt med Rune Giske rundt etterutdanning og 

kompetanseheving for trenere.  
• UM førstkommende i Tromsø. SSK stiller med største 

tropp på UM. 
• Nordsjøstevnet om fjorten dager.  
• NM kommer så to uker etter det igjen. De som ikke skal 

til NM får tilbud om å delta på Klepp stevnet. SSK stiller 
også med en stor tropp til kortbane NM. 

• Se på muligheten for å arrangere ett eget rekrutt 
stevne hjemme sammen med Frisinn.  

• Klubben har behov for å rekruttere flere dommere. 
Dommerkurset tas nå on-line. Viktig å oppfordre 
foreldre til å ta dommer kurs.  

 

Finn 

6-17. 20 Orientering re. inneklima Kannik 
• Kommunen har gjort noen oppdateringer på avtrekk i 

sommer, men oppstart i høst viste at dette ikke var 
gjort riktig. 

• I slutten av Sept ble alle kanalene på vindus-siden 
«blendet» og kanalene med utblåsning ble snudd mot 
bassenget.  

• Fredag før høstferien ble det montert en frisk-
luftsbryter. Er forventet å gi en betydelig bedring i luft 
kvaliteten.  
 

Øyvind 
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2. Oppfølgingssaker 

Saksnummer Sak Ansvarlig for 
forberedelse 

7-17. 20 Gjennomgang av aksjonslisten 
• Ikke noe nytt 

Geir Olav 

8-17. 20 Forberedelse årsmøte 21. oktober 
• Vi må besette valgkomiteen og kontroll komiteen 
• Regnskap for 2019 allerede behandlet. 

Øyvind 

 

3. Beslutningssaker 

Saksnummer Sak Ansvarlig for 
forberedelse 

9-17. 20 Pensjonssparing i Stavanger Svømmeklubb. 
Det ble fremlagt forslag fra daglig leder på ett oppdatert 
forslag til pensjons sparing.  
 

  Vedtak: 
Styret ber om ett forslag til neste styremøtet som også viser 
alternativer. 

 

Åge 

10-17. 20 Gruppelivsforsikring 
 
Stavanger Svømmeklubb har følgende forsikringer i Gjensidige 
for ansatte i Stavanger Svømmeklubb: 
1. Yrkesskade/yrkessykdom (arbeidssted/arbeidstid) 
2. Annen ulykke enn yrkesskade (hele verden, fritid) 
3. Yrkesreise (hele verden, 70 dager) 
 
Stavanger Svømmeklubb har p.t ikke tegnet 
gruppelivsforsikring.  
 

 Vedtak: 
Det foreslås å behandle dette sammen med budsjett forslaget 
for 2021. 

 

Åge 

11-17. 20 Start tillatelser Norske mesterskap for utenlandske 
statsborgere (behandlet via epost 5/10-2020) 

• SSK har sendt brev til NSF med klage på regelen 
• Ønsker å reise en sak til Tinget om dette for å forenkle 

prosessen, spesielt for mindreårige  utøvere. 

Øyvind 
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4. Diskusjons- og utviklingssaker 

Saksnummer Sak Ansvarlig for 
forberedelse 

12-17. 20 Dugnad – høsten 2020 
 
Det har i 2020 blitt organisert få dugnader som gir direkte 
inntekter til klubben, dette som følge av COVID-19.  
 
Styret ønsker at vi finner en løsning rundt at vi kan nullstille 
dugnad-regnskapet for 2020 slik at vi begynner på ny i 2021. 
 

Alle 

 

5. Oppsummering/eventuelt 

Saksnummer Sak Ansvarlig for 
forberedelse 

13-17. 20 Ildsjelprisen Stavanger kommune 
 
Ildsjelprisen går til en person som gjennom flere år (>15 år) 
har gjort en stor frivillig innsats for idretten i Stavanger.  
 
Styret oppfordrer til at forslag nomineres inn.  

Alle 

14-17. 20 Hederstegn Rogaland Svømmekrets 
 
Frist for innmelding: 15. oktober 2020. 
Innmelding av kandidat rettes Hederstegnkomiteen til 
oivind.ravn.hagen@lyse.net. 
 
Vedtak: Geir Olav skriver en søknad på vegne av styret og 
sender inn. 

Øyvind 

 

  

 

 


