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Referat  
Styremøte 12_2019 
 
Sted:  Idrettens Hus 

Dato/tid:  Mandag 25. november kl. 18.00 – 20.00 

Fra styret:  Silje Steinnes, Svein Helge Pettersen, Geir Olav Klette, Elisabeth Berntsen, Robert 
Bergerud, Tine Lærdal og Øyvind Sigvaldsen 

Andre:  Kirsten Roth (FAU) og Finn Zachariassen (Sjefstrener SSK) 

Fra administrasjonen: Åge Olsen 

Forfall: Odd Larsen 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_12/19 Godkjenning av møtereferat/innkalling (vedtak).  

 
Vedtak: Enstemming vedtatt 
 

Øyvind 

2_12/19 Sportslig status avd. trening og konkurranse (orientering og diskusjon) 
1. Generelt godt fornøyd med resultater og forbedring av 

bestetider fra Nordsjø og NM. Spesielt fornøy med stafettene 
og ikke minst stemningen i gruppene. Det gror og jobbes godt. 
Dette lover godt for vinter, vår og sommer.  

2. Uttak til internasjonale stevner. Trenerne foreslår en gradvis 
overgang til EJM tabellene som ligger i sportslig plan. 

a. Malmø GP – stevnet krav skal gjelde for kvalifisering. 
b. BSF Bergen – ingen spesielle kval krav 
c. SOS Stockholm – stevnets egne kval krav gjelder 
d. ISM Glasgow. 106% for Elite og 110% for Junior Ung 
e. Irish Open – uavklart (TBD) 

3. Frister for kvalifikasjon settes til kvalifikasjon tid gitt av hvert 
stevne 

4. Kvalifiseringskrav og frister for NM og treningsleire 2020 
a. NM + NM leir. Det holder med 1 krav. 

Kvalifiseringsfrist settes til 1 Juni. Dette betyr at siste 
frist for kvalifisering er ÅM (AdO Cup vil være for 
sent). Dette skyldes i all hovedsak dyre billetter, men 
også sportslig – slik at utøvere har tid til å forberede 
seg. 

b. Poznan – vinterferie (19.02 – 01.03). Alle i Elite deltar. 
Pluss Finn og Ivar. 

5. Klubbtype – ihht NSF 

Finn 
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a. Vi ønsker å søke om å bli en Elite klubb. Fyller de fleste 
krav.  

6. SLR blir i SSK til OL i Tokyo. Veldig gledelig. Noen ekstra 
omkostninger rundt denne satsningen må påberegnes. 

7. AdO Cup prioriteres over Aquarama i 2020 som forberedelse 
til NM Lang som skal avholdes i Bergen 

8. Foreldremøte planlegges for 8 januar. Inkl Rune Giske med 
foredrag om trening og pubertet. Mer info kommer.  

9. Det har vært få reaksjoner fra foreldre rundt PHV skjema 
10. RSK prosjekt rundt samarbeid mellom trenerne i Rogaland – 

møte under NM.  
 

Vedtak: Styret støtter forslagene fra sjefstrener.  
 

3_12/19 Terminlisten 2020/21 (orientering og diskusjon) 
Terminlisten for høsten 2020 skal være på plass innen nyttår.  
Styret så over forslag fra sjefstrener og administrasjon.  
 
Vedtak: Styrets medlemmer går igjennom og kvalitets-sikrer 
terminlisten før denne publiseres. Terminlisten oppdateres med 
kostnadsestimater og relevant info (reiseleder behov, dugnadsbehov, 
iVolunteer link, etc). 
 

Finn/Åge 

4_12/19 Gjennomgang av økonomi pr. oktober 2019 (status og vedtak).  

Budsjettet er i henhold til forventning. Klubben ligger an til ett 
overskudd for 2019.  
 
Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.  
 

Robert/Åge 

5_12/19 Svømmeskolen – status og veien fremover. Stikkord: svømmeskoleansvarlig, 
fagansvarlig, kvalitet etc. (orientering, diskusjon og vedtak) 
Monica fungerer veldig bra som Svømmeskoleansvarlig.  
Stilling ute som fagleder i svømmeskolen.  
Det ble diskutert ulike løsninger for hvordan vi kan utnytte 
eksisterende ressurser i klubben som fagleder. 
 
Vedtak: Det skal jobbes for å finne akseptable løsninger som gjør at vi 
kan benytte eksisterende ressurser i klubben. En ekstra fagleder stilling 
vurderes utifra søkerne. Styret var enstemmige.  
 

Åge 

6_12/19 Nautilus og veien videre (info/orientering)  
Av 4836 kjøpte kursplasser i 2019 har 2038 av disse vært avholdt på 
Nautilis. Dvs. 42% av alle kurs Stavanger Svømmeklubb selger i 
tryggivann avholdes på Nautilis.  

Robert/Øyvind 
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Det er veldig dårlig forutsigbarhet på hvilke kommunale haller som til 
enhver tid er i drift og hvilke vi får bruke. Det er også pr nu ingen 
operative kommunale bassenger det er mulig å kjøre baby og småbarn 
svømming i.  
 
Klubben er nå inne i andre år med leie av Nautilus og styret bes 
vurdere modeller for å heller finansiere ett kjøp (anslått til ca 10mill).  
 
Vedtak:  Det skal gjøres en konkret evaluering av hvordan ett evnt kjøp 
kan/bør gjennomføres. Kostnader, risiko, etc. Det forberedes en sak til 
avstemming rundt dette på årsmøtet.  
 

7_12/19 Status langbaneanlegg (orientering og diskusjon)  

Robert B. har bidratt i anleggskomiteen til RSK i løpet av høsten. Det 
jobbes for et regionalt anlegg med olympiske mål for svømming og 
stup. Det er dialog med Idrettsråd og kommuner. Under NM ble det 
avholdt et kort orienteringsmøte om status og videre arbeid knyttet til 
dette. RSK har behov for aktive medlemmer som kan bistå 
Anleggsutvalget samt være ambassadører i de enkelte klubbene.  
 
Vedtak: Geir Olav og Tine vurderer om de har kapasitet til å stille. 
Eventuelt om de kan samarbeide om dette. Robert fortsetter i en kort 
overgangsperiode.  
 

Robert 

8_12/19 Status etter NM Kort og SSK rekrutten vi arrangerte denne måneden samt 
evt søknader om å arrangere mesterskaper 2021 og 2022 (orientering og 
vedtak) 

• NM. Veldig bra arrangement. Mye skryt. Fint overskudd til 
klubben. Det er ønskelig at klubben søker om å arrangere flere 
nasjonale stevner i fremtiden.  

• SSK Krutten. Veldig bra. Flott innsats fra Junior Ung jentene. 
Junior Ung gutt foreslås å stille på neste rekrutt stevne. 

 
Vedtak: SSK søker om å arrangere LÅMØ vest og NM Ungdom (UM) i 
2021, samt NM Kort i 2022. Enstemmig vedtatt.  
 

Øyvind 

9_12/19 Status aksjonsliste (orientering)  
- Svømmeskolen er under arbeid 
- AKP arbeidet er initiert. Skal være ferdig til 3 Des.  
-  

Vedtak: Geir Olav følger opp AKP arbeidet.  
 

Geir Olav 

10_12/19 Eventuelt 

• Ny lov-norm fra NIF implementeres fra 1 januar.  Styret tar dette 
til etterretning.  
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• Julebord – invitasjon utvides til utvalgene.  

 


