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Referat styremøte – møte 5 

Sted:  Digitalt 

Dato/tid:  Onsdag 24. Mars kl. 19.00 – 20.00 

Fra styret:  Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Geir Olav Gram Klette, Tine Lærdal og Egil Willumsen 
og Øyvind Sigvaldsen 

Andre:  Åge Olsen (Administrasjonen), Finn Zachariassen (Sportsavdelingen),  

Forfall:  Odd Larsen, Thore Gulbrandsen 

1. Orienteringssaker  

Saksnummer Sak Forberedelse Deltakere / kommentarer 

    

 

2. Diskusjons- og utviklingssaker 

Saksnummer Sak Forberedelse  

    

 

3. Beslutningssaker 

Saksnummer Sak Forberedels
e 

Deltakere/kom
mentarer 

1-5. 21 Utlysning av stilling som elitetrener 
Daglig leder og sportssjef ber om godkjenning til utlysning 
av midlertidig stilling som elitetrener i 2 år iht. fremlagt 
strategi for utvikling av klubbens sportsavdeling. 
 
Saksgrunnlag ligger ute på DropBox.  
En organisatorisk endring i Sportsavdelingen, støttet opp 
rundt en ambisjon om å følge opp sportslig plan og 
videreutvikle SSK som Eliteklubb, krever en endring i 
trenerstaben og nåværende modell. Nåværende 
Sportssjef/Elitetrener går over i rollen som Sportssjef.  
 
Forslag til budsjett for 2022 som hensyntar de nye 
forslagene (inkl terminliste) ble presentert.  
 
Det vil være viktig å ansette den «riktige» kandidaten, og 
klubben bør da også være villige til å tilby en lønn som kan 
være attraktiv nok. En elitetrener må være interessert i, og 
villig til å være med på utviklingen av SSK som eliteklubb. 
 

Åge/Finn Styret/ Daglig 
leder / 
Sportssjef 
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Styret foreslår å øke rammen litt, for å være sikre på at vi 
får den riktige kandidaten. Vi estimerer da ett forventet 
underskudd på ca kr 500,000,- 
 
Vedtak: Styret støtter enstemmig forslaget rundt utlysning 
av midlertidig stilling som elitetrener i 2 år. Forslaget 
fremstår som grundig gjennomarbeidet.  

2-5. 21 Utlysning av stilling som «Markedssjef» 
Daglig leder ber om godkjenning av stillingsannonse og 
utlysning av en prosjektstilling på 1 år som Markedssjef (i.e 
Sponsorselger) (med mulighet for forlengelse) iht. budsjett 
og forecast for 2021 og 2022.  
 
Stillingen er på sikt tenkt å dekkes inn via salg av 
sponsorpakker.  
  
En representant fra styret vil støtte Åge i arbeidet med 
stillingen.  
 
Vedtak: Styret er enstemmige i utlysning av stillingen.  
 

Åge 
 

Styret/ Daglig 
leder 

    

 

4. Oppsummering / eventuelt 

Saksnummer Sak Forberedelse  

    

 

5. Aksjonsoppfølgning  

Saksnummer Aksjon Ansvarlig Status 
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