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Referat 
Ekstraordinært Styremøte 7_2020 
 
Sted:  Video 

Dato/tid:  Onsdag 15. april 2020 kl. 20.00 – 21:00 

Fra styret:  Silje Steinnes, Tine Lærdal, Elisabeth Berntsen, Svein Helge Pettersen, og Øyvind 
Sigvaldsen 

Andre:  Kirsten Roth (FAU) 

Fra administrasjonen: Åge Olsen og Finn Zachariassen 

Forfall: Robert Bergerud (flyttet) og Odd Larsen og Geir Olav Klette 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_7/20 Godkjenning av møteinnkalling (vedtak).  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Øyvind 

2_7/20 Korona situasjonen. Situasjonen rundt svømmeskolen, treningsgruppene, 
stevner, leire, kostnader, etc. (diskusjon og vedtak) 

Status: 
Det er skuffende lite som skjer i svømme Norge. Muligens ingen 
bassenger åpne ila neste måned.  

• Øyvind har sjekket ut og vi kan bruke Nautilus, men vi er 
skeptiske til hvordan dette skal gjennomføres. Kun 1 i 
bassenget om gangen, og så svømme med strikk. Vil kreve 
mye av trenerne, uten at det er overbevisende gevinst 
svømme- sportslig. Klubben avventer. 

• Politikerne ser på muligheten av å åpne Gamlingen for 
idretten, men er avhengige av at de statlige retningslinjene 
da åpner opp for dette.  

o Retningslinjer skal revurderes i Mai 
• Tasta svømmebasseng allerede tappet ned for vedlikehold. 

Kannik stenger nok også snart for vedlikehold.   
• Øyvind har etterlyst infromasjon fra NSF – spesielt ifht 

svømmeskolen. 
Regnskap 

• Tilsendt regnskap viser underskudd på ca 600.000,- men 
dette vil forhåpentligvis nulle seg ut ila April da alle 
kreditnotaer kommer inn for diverse stevner og leire.  

• Så langt kun inntektsført Januar og Februar med kurs. 
SSK vil søke om midler fra diverse «krisepakker». 
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• Idrettens krise pakke 
• Sparebank1 sitt Corona-fond.  
• Bedriftenes krisepakke 

 
Svømmeskolen 

• De som ønsker å få refundert penger har fått dette.  
o Styret kommenterte at dette er i strid med 

styrevedtak fra slutten av Mars da det ble bestemt 
at vi skulle vente til vi har oversikt over økonomien 

o Begrunnelsen er kundeforhold og at 
administrasjonen er redd for å miste kunder 

• Administrasjonen har avlyst kursene for resten av våren. 
 

FAU 
• Ingen nyheter/kommentarer 
Sportslig 
• Trenerne er villige til å forskyve høstsesongen og evnt ta en 

tidligere oppstart (Juli).  
• Generelt mye god land-trening blant de øverste gruppene.  

o Fokus på overkropp 
• Treningsdagbøkene gjør det mulig/enklere for trenerne å 

følge opp 
• Info skriv er laget og klar til utsendelse 
• Enkelte grupper er i gang med trening på land i mindre 

grupper (4+1) – resten ila denne uken. (K-grupper) 
• Video trening utover gruppe trening 
• Styret støtter kjøp av lisens til GoToMeeting slik at trenerne 

kan kalle inn til møter med utøverne 
 
Sammendrag:  
Administrasjonen jobber videre med søknad om midler i diverse 
støtte-pakker. Trenerne er i gang med trening i mindre grupper på 
land. Vi håper på mulighet for trening på Gamlingen om ikke altfor 
lenge.  
 

3_7/20 Neste styremøte 

Vedtak: Øyvind sender ut innkalling til ekstraordinært styremøte 22. 
April (video). 
 

Øyvind 

 


