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Referat 
Ekstraordinært Styremøte 4_2020 
 
Sted:  Video 

Dato/tid:  Onsdag 18. mars 2020 kl. 20.00 – 20:30 

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

Andre:   

Fra administrasjonen:  

Forfall: Robert Bergerud (flyttet) og Svein Helge Pettersen 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_4/20 Godkjenning av møteinnkalling (vedtak).  
 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Øyvind 

2_4/20 Korona situasjonen. Situasjonen i svømmeskolen, treningsgruppene, 
stevner, leire, kostnader, etc. (diskusjon) 
 

Status: 
• Møte for trenere, instruktører og administrasjon avholdt 

mandag 16 Mars. Samtlige ansatte ble varslet om 
permittering, og permitteringer ble sendt ut samme kveld.  

• Det kommer mange henvendelser til klubben fra foreldre, 
samt at det trengs støtte for å søke refusjoner, 
støtteordninger, osv.  

o Styret foreslår at Åge og Finn tilbys 20% stilling for å 
avhjelpe styret i situasjonen.  

• Svært utfordrende å besvare alle henvendelser som 
kommer. Styret lager forslag til en «auto reply» mail som 
skal benyttes mot felles-post. Det skal også lages 
alternativer til mailer som trenerne kan bruke.  

• Vi er ca 4 dager inn i pålagt nedstengning. Det er altfor tidlig 
for klubben å ha fullstendig oversikt over hva vi evnt kan 
refundere av treningsavgifter, stevne-utgifter, leirer, osv. 
Dette er en situasjon som ligger langt utenfor klubbens 
kontroll. Vi må få lov å bruke litt tid på å skaffe oss en 
oversikt over situasjonen. Det kan også komme støtte midler 
fra regjering osv. Styret ber om medlemmenes tålmodighet i 
en svært krevende situasjon.  

Øyvind 
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• Klubben følger kontinuerlig med på eventuelt når vi får lov å 
begynne å bruke bassengene igjen.  

 
Sammendrag: Det lages en autoreply mail som skal «besvare» felles 
mail og trenermailer i perioden mens adm og trenere er permittert. 
 

3_4/20 Neste styremøte 

Det er forventet informasjon fra kommune/regjering Torsdag 26 
mars. Det skal avholdes nytt styremøte (video) når mer info 
foreligger for å diskutere veien videre.  
 
Vedtak: Neste ekstraordinære styremøte avholdes torsdag 26 mars 
kl 20:00  
 

Øyvind 

 


