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Referat 
Ekstraordinært Styremøte 5_2020 
 
Sted:  Video 

Dato/tid:  Torsdag 26. mars 2020 kl. 20.00 – 21:00 

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

Andre:   

Fra administrasjonen:  

Forfall: Robert Bergerud (flyttet), Geir Olav Klette og Elisabeth Berntsen 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_5/20 Godkjenning av møteinnkalling (vedtak).  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Øyvind 

2_5/20 Korona situasjonen. Situasjonen i svømmeskolen, treningsgruppene, 
stevner, leire, kostnader, etc. (diskusjon og vedtak) 

Status: 
• Svøm Stavanger. Øyvind har hatt møte med Stavanger 

Kommune og NSF. Pilot prosjekt i Hundvåg bydel. RSK vil 
ikke ansette noen til å drive prosjektet. Ingen av klubbene 
har personer til disposisjon heller.  Dermed blir det NSF som 
må ta ansvaret. Klubben skal stille med instruktører fra 
August 2020. Gradvis opptrapping i 2021 og i 2022 skal 
prosjektet dekke alle skolen i Stavanger kommune.   

• Styret har bestemt at sommerens NM-leir kanselleres. 
Ettersom UD har reiserestriksjoner til Spania pr i dag, vil vi få 
forskuddsinnbetalingen på 250,000,- dekket i hht 
pakkereiseloven.  

• Vi vil gi klar beskjed til kommunen om at vi ønsker tilgang til 
bassengene i sommer, dersom det blir mulig. Klubben vil 
prøve å organisere trening hjemme i sommer. Og om mulig 
også tilby kurs.  

• Daglig leder og sjefstrener jobber i 20% stilling. Det går etter 
forholdene greit med de ansatte. Trenerne har virtuelle 
trener møter, og følger opp utøverne via tlf, video og 
sms/mail.  

• Daglig leder har sendt flere søknader om mulige 
støtteordninger samt tilskudd.  

• Rapporteringsskjemaer til diverse instanser som har 
deadline i disse dager er også sendt inn. 
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• Åge har også levert inn en oversikt over tapte inntekter og 
økte utgifter i forbindelse med Covid-19 pandemien og 
nedstengning av idretten. Vi har ett håp om å få i hvert fall 
deler av dette dekket.  

• Øyvind skal undersøke hvor mye en motstrømspumpe til 
Nautilus bassenget vil koste. Denne skal kunne benyttes i 
forbindelse med teknikk filming. Kan evnt vurdere å starte 
krone-rulling for å dekke deler av kostnaden. 
 

Sammendrag: Styrets leder og daglig leder følger opp driften av 
klubben i Corona perioden. Fokus på å spare penger og sikre 
klubbens økonomi. Vi ønsker også å legge til rette for organisert 
trening så snart vi får tilgang til bassengene igjen. 
 

3_5/20 Neste styremøte 

Vedtak:  Øyvind sender ut innkalling til ekstraordinært styremøte i 
påskeuken (video).  
 

Øyvind 

 


