
 

 

Postadresse: C/O Bokholderiet Hinna AS, Postboks 6522 Gausel, 4087 Stavanger - Org.nr: 984 51 8536 

Besøksadresse: Idrettens Hus (Viking stadion), Jåttåvågsveien 7, 4020 Stavanger 

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

 

Agenda 
Styremøte 05_2019 
 

Sted:  Idrettens Hus 

Dato/tid:  Mandag 13.Mai. 18.00 – 20.30 

Fremmøtte:  Øyvind Sigvaldsen, Silje Steinnes, Odd Larsen, Svein Helge Pettersen, Tine Lærdal, 

Robert Bergerud, Geir Olav Klette, Elisabeth Berntsen 

Andre:  Kirsten Groth (FAU) 

Fra administrasjonen: Åge Olsen, Niels-Jørgen Jørgensen  

Sak nr. Sak Ansvar 

1_5/19 Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak) 

 
Vedtak 

Styret godkjente referat av 25 April. mars og innkalling av 6 Mail. 

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. 

 

2_5/19 Gjennomgang og godkjenning av sportslig plan 2019-2024, herunder ny 
gruppestruktur (vedtak) 

Saksgrunnlag ble gjort tilgjengelig for styrets medlemmer 8 mai. 

 

Niels-Jørgen presenterte grunnlag for revidert Sportslig Plan og forklarte 
en del av bakgrunnen og prosessen rundt den reviderte planen.  

Hva er klubbens ambisjon, mål og delmål? – samt tanker rundt hvordan 
vi skal komme dit.  

Det skal være en klar rød tråd igjennom hele utviklingen i gruppene.  

 

Det nye forslaget til gruppestruktur ble gjennomgått.  

 

Utøverne foreslås fordelt i:  

• Elite  

• Junior-Senior  

• Junior Ung Plus (ikke egen gruppe, men supplement) 

• Junior Ung jenter og Junior Ung Gutter  

• Talent pluss (supplement)  

• Rekrutt jenter og Rekrutt gutter  

• Rekrutt Ung jenter og Rekrutt Ung gutter  
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Parallelt skal det være 

• Medley Junior-Senior 

• Medley Junior Ung 1+2  

• Talent Medley 

• Elite Mentor programmet 

• Dream Team  
 

Kravene for å delta på stevner og leire skal være helt klare.  

Opprykningspolitikken (flowsystemet) er også tydeliggjort.  

I de yngre gruppene skal de sosiale ferdighetene vektlegges mer (trene 
på det sosiale og innarbeide gode treningsrutiner, konsentrasjonsevner, 
osv.) Fra Junior Ung, og Junior-Senior nivå vektlegges de tekniske 
ferdighetene mer.  

 

Det er viktig at klubben har en god bredde i trenerstaben, og det skal 
oppmuntres til åpenhet og samarbeid på tvers av gruppene.  

 

Det ble stilt spørsmål rundt håndtering av skadede utøvere. Niels-Jørgen 
redegjorde for at hans oppfatning er at det ikke er mange skader i SSK, 
men noe symptomskader. Det er etablert ett «proof of fitness» for 
utøvere ifht deltagelse på stevner og leire. Det er rom for unntak, men 
alle slike skal godkjennes av sportssjef.  

 

Terminlisten skal publiseres for 12mnd perspektiver.  

 

Endelig inndeling i gruppene skal kommuniseres ut før sommeren.  

 

Vedtak: 

Sportslig Plan ble godkjent av styret og skal presenteres til utøvere og 
foreldre på informasjonsmøter 14 og 15 Mai 2019.  

 

3_5/19 Ny trenerorganisering og kontrakter iht budsjett (drøfting) 

Niels-Jørgen og Åge presenterte en oversikt over lønnsutgifter, samt 
trenerbehovet i klubben.   

 

Det skal tilstrebes å redusere antall timelønnede trenere/instruktører og 
erstatte disse av fastlønnede trenere.  

 

Det skal jobbes videre med budsjetter for å få en god oversikt over hva 
klubben har råd til. Det skal tilstrebes å tilby forutsigbare kontrakter, med 
start-slutt tilpasset terminlisten (August-Juli).  
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Det er ett akutt behov for å etablere en full stilling som 
Svømmeskoleansvarlig i SSK, for å sikre klubbens viktigste inntektskilde 
og videre drift. Dette skal prioriteres.  

 

Det er pr i dag ansatt en svømmeskoleansvarlig i midlertidig stilling frem 
til slutten av 2019.  

 

Det er også konstituert en kontormedarbeider i midlertidig stilling, 
dekket igjennom NAV.  

 

4_5/19 Robert Bergerud informerte om mulig bistand fra Markedsføringshuset.   

 
Klubben skal ivareta mange ulike aktører (foreldre, svømmere, 
svømmeskole, barnehagesvømming, osv). Kjenner vi kundene våre godt 
nok?  
Markedsføringshuset bistår Oilers og Viking med kompetanse rundt 
dette og kan bistå oss.  
 
Aksjon: Robert initierer kontakt via Åge.  

 

 

5_5/19 Spørsmål om vi skal benytte anledningen med informasjonsmøtene til å 
informere foreldrene litt generelt om hvordan det er å være forelder i 
klubben.  
 
Aksjon: Det ble besluttet at Kirsten Roth stiller på begge 
informasjonsmøtene og gir litt generell info om hvordan det er å være 
forelder i Stavanger Svømmeklubb. 
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