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Referat 
Styremøte 1_2020 
 
Sted:  Idrettens Hus 

Dato/tid:  Mandag 20. januar 2020 kl. 18.00 – 20.00 

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

Andre:  Kirsten Roth (FAU) 

Fra administrasjonen:  

Forfall: Finn Zachariassen, Åge Olsen, Svein Helge Pettersen, Robert Bergerud (flyttet) 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_1/20 Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak).  

 
Vedtak: Møtereferat og innkalling enstemmig vedtatt 
 

Øyvind 

2_1/20 Sportslig update (orientering, Finn er på landslagssamling med Sarah.) 

Det jobbes spesifikt med å styrke trenerkabalen. Fokus på Medley 
gruppene og Junior/Senior gruppen. 
Det jobbes med noen alternativer rundt ny(e) trener(e) og 
administrasjonen og styret vil søke en så rask avklaring som mulig. 
Trenerne har gjort en super innsats og trødd til litt ekstra i en 
vanskelig periode nå mens Åge er sykemeldt.  
 
Sportslig veldig bra innsats i de ulike gruppene ved begynnelsen av 
året. Rundt 75% pers på Karmøy stevnet. 
 

Øyvind 

3_1/20 Svømmeskole update (orientering) 
12 nye instruktører etter kurs forrige helg.  
Frisinn deltok også og delte på kostnadene. Bra samarbeid. 
Vanja tar over stadig mer av jobben i svømmeskolen og jobber godt 
med Monica. Begge har stått på ekstra nå som Åge er syk. Veldig 
bra. 
Klubben har fokus på å løfte kvaliteten på undervisningen.  
 
Aksjon: Finn sjekker ut om noen av trenerne kan bidra med 
kompetanse og noen timer på kanten.  
 

Øyvind 
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4_1/20 Regnskap (info) 

Vi er ikke helt i mål med Desember enda. Det blir ett lite underskudd 
for 2019; som forventet.  

Øyvind 

5_1/20 Status aksjonsliste (orientering)  

Ingen utestående aksjoner. 
 

Geir Olav 

6_1/20 Forberedelser til Årsmøte 2020 som foreløpig er satt til 4. mars (diskusjon) 
Alt materialet skal være klart til utsendelse 2 uker før møtet. Styret 
jobber med kandidater til valgkomiteen og kontroll komiteen.  
 

Øyvind 

7_1/20 Kompetansehelgen 17-19april. (vedtak) 
Flere trenerne skal delta, i tillegg stiller styret med 2 medlemmer av 
det nåværende styret og forhåpentligvis 2 av de «nye» 
styremedlemmene valgt etter årsmøtet.  
 
Vedtak: Fra det sittende styret stiller Silje og Tine. 
 

Øyvind 

8_1/20 Status NSF AKP. (orientering) 
Geir Olav har fullført AKP og sendt inn info. Klubben oppnådde 234 
poeng av totalt 275 mulige.  
Det er noen helt konkrete ting å ta tak i, og som vi kan bli bedre på.  
 

Geir Olav 

9_1/20 Oppfølging ansatte (diskusjon) 
Sykdom blant ansatte. Hva kan vi gjøre for å bedre forholdene og 
legge til rette? Styret ønsker å ha fokus på dette og hjelpe. 
Viktig å vise omtanke og følge opp, og være tett på.  
En bedre arbeids- og ansvars-fordeling kan kanskje hjelpe. 
 

Øyvind 

10_1/20 Svøm Stavanger (orientering) 
Styreleder var i møte med skolesjefen i Stavanger den 14 Januar 
sammen med de andre svømmeklubbene. Det skal etableres ett 
prosjekt på mal fra «Svøm Bergen». Pilot prosjekt på Hundvåg (inkl 
Roaldsøy) neste år.  
SSK stiller seg positive til å delta. Det kreves ett likelønns-prinsipp 
her.  
SSK har ikke kapasitet til å ta prosjekt leder rollen.  
Den som tar denne stillingen bør ihht SSK styrets vurdering være en 
uavhengig person uten sterk tilknytning til en spesiell klubb. Denne 
personen skal være ansatt av NSF/Kretsen. 
 

Øyvind 

11_1/20 Behandling av disiplinærsaker (diskusjon/vedtak) 
Klubben vår har NULL toleranse for mobbing.  

Silje 
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Det har dessverre vært en sak som har pågått over lengre tid uten at 
den har nådd hverken styret eller disiplinærutvalget. Dette er svært 
beklagelig.  
Klubben trenger å rydde opp i hva vi faktisk aksepterer og hva som 
er uakseptabel oppførsel.  
Trenerne må være flinke til å kommunisere dette.  
Styret har mottatt en sak som nå vil bli behandlet i 
disiplinærutvalget.  
 
Vedtak: Disiplinærutvalget behandler innkommet sak.  
Styret ønsker også å oppfordre til en generell fokus på oppførsel og 
holdninger i gruppene og ikke minst understreke hva som er 
uakseptabel oppførsel. 
 

12_1/20 Dugnader for å få ned egenandeler. (vedtak) 
Styret ønsker å tilrettelegge for dugnader for de spesifikke gruppene 
for å redusere egenandeler.  
 
Vedtak: FAU kommer med en anbefaling til styret, samt med 
personer som kan ta ett tak i organiseringen.  
Styret sjekker med revisor rundt hva kan/ikke kan gjøre. 
 

Kirsten/Øyvind 

13_1/20 Dugnadspoeng ordningen (orientering) 
Silje får støtte av Eldbjørg for å gå igjennom Excel arket fra 2019.  
Ny poengregistrering begynte nå i Januar 2020.  
Utbetalinger/reduserte egenandeler basert på poeng opptjent i 
2019 går sannsynligvis på budsjettet for 2020.  
 

Silje 

14_1/20 Stavanger Svømmeklubb utnevnt til Eliteklubb av NSF (orientering) 
Petter Løvberg var i Stavanger forrige mandag og orienterte styret 
om NSF sin beslutning om å utnevne SSK til en av tre eliteklubber i 
Norge. SSK stiller dermed i samme kategori som Lambertseter og 
Bærum Svømmeklubb.  
 
Følgende krav og beskrivelse gjelder for Eliteklubber:   
Eliteklubben har mål om utvikling av svømmere på et høyt 
internasjonalt nivå gjennom å legge til rette for at utøvere skal få 
best mulig rammer og oppfølging til å komme så langt de kan.   
Klubben har god oppfølging i treningsgruppene fra svømmeskolen og 
oppover, med kompetente trenere på de yngre gruppene og fokus på 
aldersrelatert trening. Klubben har hele tiden nye utøvere som 
kvalifiserer seg inn i landslagssystemet. Det flytter også til en del 

Øyvind 
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svømmere som ønsker å satse aktivt, i en tilrettelagt kombinasjon 
med studier/ jobb.   
Trenerne har relevant utdanning og internasjonal erfaring, men også 
gode muligheter til videreutvikling, gjennom studier, konferanser, 
kurs osv. Klubben har velfungerende klubbdrift og aktiv ledelse som 
gjør klubben synlig i lokalmiljøet. De ansatte har gode arbeidsforhold 
og trives godt i klubben.   
 
Grunnprinsipper i en eliteklubb:  
• Klubben har en forankret sportslig plan basert på NSFs 
utviklingstrapp og klubbens sportslige mål   
• Klubben har et sterkt trenerteam som jobber tett og godt sammen 
• Klubben har klare retningslinjer for utøvere og hvordan de skal 
bidra tilbake til klubben   
• Klubben og trenerne søker aktiv kompetanse og erfaring utenfor 
egen organisasjon (OLT, universiteter osv)   
• Aktiv klubbledelse som også er engasjert i utviklingen av norsk 
svømming   
• Samarbeide og utveksle erfaringer med andre eliteklubber, og bistå 
mindre klubber i nærområdet! 
 
NSF utvikler en logo vi kan bruke i markedsføring.  
Det er viktig å understreke at det å være en Eliteklubb ikke bare 
innebærer en satsning på toppen, men går på den totale driften av 
klubben. 
 
Oppsummering: 
Dette er en flott anerkjennelse som vi skal være stolte av og en viktig 
milepæl ifht Virksomhetsplanen! Det er også noe vi bør bruke i 
profilering og i samarbeid med kommune og krets. 
 

15_1/20 Idrettsdagen 2020 (orientering) 
Det ble delt ut masse flyere og ca 750 badehetter! 
Flott innsats av Elite gruppen. 
 

Øyvind 

16_1/20 Årsfest/klubbstevne 2020 (diskusjon) 
Mange ting på agendaen i de nærmeste mnd og uker. Kan bli travelt.  
Vedtak: FAU ser på dette og kommer tilbake med ett forslag.  
 

Øyvind 

 


