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Referat 
Styremøte 11_2020 
 
Sted:  Video 

Dato/tid:  Torsdag. 14 mai 2020 kl. 21.00 – 22:00 

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

Forfall:  Svein Helge Pettersen, Robert Bergerud (flyttet) og Elisabeth Berntsen 

Andre: ikke 

Administrasjon: ikke 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_11/20 Godkjenning av møteinnkalling (vedtak).  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Øyvind 

2_11/20 Trenere neste sesong (vedtak) 
 
Vanja er flyttet til Svømmeskolen og Jonas fratrer som trener 31. juli pga. 
hensyn til familien.  
  
På bakgrunn av dette bør vi snarest utlyse 2 stillinger i 100 % - (1) Trener 
Junior - Senior og (2) Trener Bredde/Medley. 
Tiltredelse vil være 1. august, men forutsetter selvsagt at 
koronasituasjonen og klubbens økonomi gir grunnlag for slik ansettelse 
(mer om dette vil vi vite i løpet av ukene/sommeren). 
Uansett må øvrige trenere være tilbake i jobb i 100 % før nye kan 
tiltre/starte å jobbe (da øvrige trenere kan utføre samme jobb som evt. 
nyansatte). 
 

Vedtak: Klubben lyser ut 2 stillinger og informerer de andre trenerne.  
 

Øyvind 
 

4_11/20 TMT (informasjon) 
 
Det har vært litt støy rundt TMT og årets opptak. Opptakskriteriene er ikke 
klare. Finn hadde møte med skolen/olympiatoppen på mandag som var og 
dette er nå ordnet opp i.  
To svømmere fra SSK begynner i første klasse på TMT for neste sesong. To 
er ferdige i 3 klasse på TMT til sommeren. Så vidt vi vet fortsetter alle årets 
1 klassinger videre i 2. klasse på TMT til høsten og de som går i 2 klasse 
fortsetter i 3 klasse. 

Øyvind 
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5_11/20 Sommerferietilbud i Stav. Kommune (informasjon) 
 
Det er mye uvisshet rundt de 30 millionene kommunen utlyste til å holde 
barn og unge i aktivitet i sommer. Fristen for å søke var egentlig 
førstkommende fredag men formannskapet har bedt om at det legges frem 
en sak for kommunalutvalget vedrørende satsningen. Den skal opp i 
kommunalutvalget 19. mai også vil det nok komme noe mer konkret rundt 
rammer og frister kort tid etter det.  

Øyvind 

6_11/20 Regnskap (informasjon) 
Regnskap pr 14. mai viser ett resultat på ca -50k pr 30 april, men allerede i 
mai henter vi inn mye av dette igjen og vil sannsynligvis ende på +200k i 
utgangen av mai pga kommunalt driftstilskudd vi har fått utbetalt i mai 
måned.  
Får vi innvilget krisepakken på 1,8 mill for mars og april samt kanskje noen 
andre ting vi har søkt om (OBOS, SR-Bank etc) ligger vi meget godt an inn 
mot sommeren og høsten i forhold til hvordan det kunne sett ut om vi ikke 
hadde tatt aksjon tidlig slik vi gjorde. 
 
Ellers har gjensidigestiftelsen lyst ut 50 mill i dag til 
sommeraktiviteter https://www.gjensidigestiftelsen.no 

Kommentar: Styret synes regnskapet ser bra ut så langt. Godt jobba.  

Øyvind 

7_11/20 Trenerne 

Nå som gruppe struktur etc skal på plass før sommeren og gruppene mest 
sannsynlig skal i vannet igjen fra 1. juni må vi som styret ha en plan på hva 
vi ønsker av trenerne de neste månedene og hva vi skal gjøre med deres 
permitterings grad.  
 
Vedtak: Styret vil tilstrebe å gi ett tilbud til alle svømmerne i 
konkurranseavdeligen dersom bassengene åpner 1 Juni.  
Dersom vi får midler til barnehagesvømming så vil vi også tilstrebe å 
komme i gang med dette.  
 

Øyvind 

8_11/20 Neste styremøte Mandag 25 Mai kl 21:00. 
Vedtak: Øyvind sender ut innkalling til neste styremøte 25 Mai (video) kl 
21:00. 
 

Øyvind 

 


