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Referat 
Styremøte 12_2020 
 
Sted:  Idrettens Hus 

Dato/tid:  Mandag 25. mai 2020 kl. 18.00 – 20.00 

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

Andre:  Kirsten Roth (FAU), Åge Olsen (Administrasjonen), Monica Martinsen (Svømmeskolen), 
Finn Zachariassen (Konk avdelingen) 

Forfall:  Elisabeth Berntsen, Robert Bergerud (flyttet) 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_12/20 Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak).  
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 
 

Øyvind 

2_12/20 Økonomi (orientering) 

Klubben har fremdeles ikke fått svar på søknaden om erstatnings 
midler over Krisepakke 1.  
Status pr i dag er ett akkumulert underskudd på NOK 58,000,- 
Estimert overskudd ila Mai og Juni.  
Vi har også fått tildelt midler til barnehagesvøm for 2020. Vi har ett 
mål om å komme i gang med barnehage svøm så tidlig som mulig 
slik at vi kan få utbetalt så mye som mulig av disse midlene. 
Imidlertid vil nye regler (i forbindelse med Covid-19) begrense antall 
barn osv pr kurs.  
 
Klubben har - takket være diverse tiltak og «gamle» penger på bok -
en god økonomi.  
 

Åge 

3_12/20 Status aksjonsliste (orientering)  

Pga nåværende fokus på Covid-19 og diverse tiltak utsettes dette 
punktet evnt til neste styremøte. 
 

Geir Olav 

4_12/20 Tilbakemeldinger fra FAU: (orientering) 
- Veldig gode tilbakemeldinger fra treningene 
- Spm om utøvere kan trene med andre grupper dersom 

tildelte tider ikke passer. Finn kommenterte at dette ville 
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være mulig og at utøverne bare skulle kontakte trenerne 
sine. 

- Flere som lurer på hva som skjer fremover. Stort behov for 
informasjon 

- Blir det sommerstevne? I så tilfelle vil FAU bidra så godt de 
kan. 

- Generelt god stemning i gruppene på tross av situasjonen 
 
 

5_12/20 Status og veien videre i svømmeskolen  (orientering) 

- SSK er nesten ferdig med tilbakebetalinger rundt runde 3 av 
kursene.  

- Noen av de som ikke fikk gjennomført sine kurs har bedt om 
penger tilbake, eller kurs «til gode» 

- Vi ser på muligheten til å bruke Nautilus til barnehager og vil 
prøve å få gjennomført så mange kurs som mulig – spesielt 
for de eldste barnehagebarna. 

- Noen bekymringer rundt frafall i de gruppene som vanligvis 
utgjør rekruttering oppover i konk-avdelingen (Hai og Delfin) 

- I år blir det også færre opprykk da kursene ikke er ferdige 
- Det er pr i dag en stor jobb med å fylle hullene i Hai og 

rekrutt etter de som flyttes oppover 
- De fleste skolene har meldt at de vil samarbeide med oss 

utover høsten 
 

- Hvorvidt det blir kurs/stevner i svømmehallene, og hvordan 
vi kan gjennomføre disse på best mulig måte fremover, vil 
avhenge av kommunens regler rundt bruk av 
garderober/dusjer.  

- Samt hvorvidt idrettsavdelinger får tildelt midler til å holde 
hallene/Gamlingen åpen 

- SSK har spilt inn ønsker om å disponere ett basseng hele 
sommeren 

- Det ser ikke ut til at skolebassengene åpner før sommeren 
 

Monica og Åge 

6_12/20 Rekruttering svømmeskolen —> konk avdeling  (orientering) 

Redusert rekruttering fra svømmeskolen da flere kurs ikke ble 
ferdige. Vi håper at vi kan organisere intensiv kurs i ferien som kan 
kompensere for noe av dette.  
 

Monica / Finn 

7_12/20 Sommertilbud svømmeskolen  (orientering) 
SSK jobber med søknader til diverse midler til å gjennomføre 
kurs/aktiviteter over sommeren.  
Alt avhenger av tilgang til basseng og garderober. 
 

Monica / Åge 

8_12/20 Sommertilbud konk avdeling  (orientering) Finn / Åge 
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Jobber med å sikre tilgang til haller for å kunne tilbyd trening 
igjennom hele sommeren.  
Søknad under utarbeiding. 
 

9_12/20 Status og veien videre konk avdeling  (orientering) 

- Det tilbys mer og mer landtrening 
- Godt oppmøte og god stemning på treninger 
- Oppstart i vann avhenger av hvor mye vannflate vi får tildelt 

 

Finn 

10_12/20 
 

Endring av struktur/kriterier i øverste grupper (diskusjon/orientering) 
I henhold til Sporstlig Plan og det at vi nå er sertifisert som Eliteklubb 
har SSK en ambisjon om å få frem de beste av de beste svømmerne. 
For å klare dette kreves noen endringer på toppen.  
En eventuell endring i struktur vil avhenge av tilgang til basseng og 
økonomi (flere trenere).  
Det er forventet at en gjennomføring av endringer vil generere litt 
støy så det er viktig at klubben og styret har jobbet igjennom dette 
før ett evntuelt vedtak.  
Styret ønsker en fullstendig oversikt over økonomi, trenerkabal og 
basseng kapasitet før det tas en beslutning.  
 
Vedtak: Finn sender ut utkast og info til gjennomlesning og saken 
diskuteres videre til evnt vedtak på neste styremøte. 
 

Finn 

11_12/20 
 

Nominasjoner fra SSK til NSF’s «Årets ildsjel eller Årets utviklingsklubb» 
(diskusjon/vedtak) 
https://svomming.no/nyheter/nyhet-nominer-deres-ildsjel-eller-klubb-til-
pris-for-2020/ 
 

Vedtak: Geir Olav tar en titt på kriterier og samler evnt forslag. Alle 
bidrar med tanker og ideer. Ambisjon om å nominere. 
 

Silje 

12_12/20 
 

SSK representanter til årsmøtet i Idrettsrådet (vedtak) 
18. juni – innmelding av saker og kandidater gjøres innen 4. juni. 2 
representanter, en av hvert kjønn. 
 
https://idrettsraadet.no/2020/05/15/arsmoteinnkalling-idrettsradet-
stavanger-18-juni-2020/ 
 
SSK representanter til tinget i Rogaland Svømmekrets (vedtak) 
18. juni  

 
Vedtak: 

Øyvind 



 

 

Postadresse: C/O Bokholderiet Hinna AS, Boganesveien 31, 4020 Stavanger - Org.nr: 984 51 8536 
Besøksadresse: Idrettens Hus (Viking stadion), Jåttåvågsveien 7, 4020 Stavanger 

Web: http://stavangersvømmeklubb.no – Epost: post@stavangersvommeklubb.no  

 

Sven Helge og Tine deltar på årsmøte i Idrettsrådet 
Øyvind, Silje og Geir Olav deltar på Kretstinget 
 

13_12/20 
 

Dato for årsmøte SSK (vedtak) 
Bør avholdes før sommeren jf. krav om årsmøtegodkjent regnskap ift. 
søknad om momskompensasjon innen 15. august. 
 

Vedtak: 
Årsmøtet for SSK settes til Onsdag 12 August. 
 

Øyvind 

14_12/20 
 

Deltakere trener/leder konferansen 28-30august (digital versjon?) (vedtak) 
https://svomming.no/forbundet/konferanser-og-
arrangementer/trenerlederkonferansen/ 
 

Vedtak: 
Klubben sender minst 2 styremedlemmer (2 stk er sponset av NSF 
siden vi er Eliteklubb). Fortrinnsvis deltar to nye medlemmer valgt på 
årsmøtet.  
Videre deltar vi med minst 2 trenere (inkl Finn). Finn tar en sjekk med 
trenerne rundt hvem som ønsker å delta.  
Alle som ikke deltar fysisk oppfordres til å delta på de digitale 
møtene.  
 

Silje 

15_12/20 Eventuelt 
• SSK kandidater til terminlisteutvalget i Kretsen pluss stevneønsker 

innen 15. Juni. 
 

Øyvind (SSK) og Tor Inge (SSLK) melder seg som representanter til 
terminlisteutvalget i kretsen.  
 
SSK vil søke om to stevner for høsten 2020.05.26 

 
• Treningsleir Høstferien  
Finn sjekker om det er mulig å bestille FjordLine med 
kanselleringsfrist. Opphold i DK er bestilt tidligere og ikke kansellert 
enda.  
 

 

 


