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Referat 
Ekstraordinært Styremøte 10_2020 
 
Sted:  Video 

Dato/tid:  Onsdag . 29 april 2020 kl. 21.00 – 22:00 

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

Forfall:  Robert Bergerud (flyttet). 

Andre: Kirsten Roth (FAU) 

Administrasjon: Åge Olsen (DL), Finn Zachariassen 

Sak nr. Sak Ansvar 

1_10/20 Godkjenning av møteinnkalling (vedtak).  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

Øyvind 

2_10/20 Status under Korona «krisen» 
 

Finn – sportslig oppdatering 
I gang med treningene igjen. God stemning.  
Fra 1 Mai blir det mer treninger da trenerne er oppe i 40%. Trenerne 
er glade for å komme tilbake. Utøverne er også glade for dette. Alle 
venter bare nå på basseng. Mye god trening som legges ned nå.  
Veldig positivt at klubben prioriterer treninger. Ikke alle klubber som 
gjør dette.  
Dreamteam får tilsendt treninger på video. De har fått 1 video pr 
uke der utøverne trener på egenhånd hjemme. 
 
Åge: Ny søknad inne hos NSF som vi avventer svar på ifht bruk av 
svømmehaller. NSF har ukentlig møter der Åge deltar. Det jobbes 
mot en gradvis åpning. 
Det forventes noe mer info ila torsdag 30 April fra bl.a 
kulturministeren. Inkludert info ifht arrangementer med færre enn 
500 deltakere. 
 
Styret: 
Øyvind og Silje deltok i går i ett møte med representanter fra flere av 
klubbene (som har konkurranse nivå). De fleste har lite eller ingen 

Finn 
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organisert trening. Det ble snakket litt om kretsens rolle fremover. 
Det er skuffende lite innsats fra kretsen sin side.  
De ulike klubbene i kretsen ønsker alle å jobbe mot kommunene for 
å prøve å få holde haller åpne over sommeren (gitt at disse åpner før 
den tid).  
En generell bekymring i de fleste klubbene for økt frafall.  
 
Kirsten: Det har vært møte i FAU. De fleste er positive til at 
treningen er i gang igjen. Litt forskjell i de ulike gruppene. Litt 
mindre trøkk nedover og i medley gruppene. Disse vil også få tilbud 
om mer trening fremover.  
Generelt veldig positive og mye dugnadsvilje i FAU.  
 
Økonomi: Vi får sannsynligvis ett tilskudd fra kommunen på 
130,000,- til drift av anlegg. Vi ligger også inne med ett driftstilskudd 
på 439,000,- fra kommunen.  
Vi vil også søke om tilskudd fra potten på 30 millioner som er ventet 
til aktivitetstilskudd over sommeren. Søknadsfrist blir sannsynligvis 
15 Mai.  
 
Vi har fått tilbake alt som var betalt i forbindelse med LÅMØ. 
Egenandeler vil bli betalt tilbake til de som har betalt inn dette.  
Landsstevnet har vi fremdeles noe utestående, men vi får ikke alt 
refundert fra forsikringsselskapene. Vi avventer litt til for å få bedre 
oversikt. 
Vi kan ikke refundere medlemsavgiften.  
 
Sammendrag:  
Trenere og utøvere er glade for å være tilbake i organisert trening, 
om enn redusert.  
Det jobbes via ulike kanaler for å få til en gradvis åpning av basseng.  
Økonomien er ok – mye vil avhenge av utfall av diverse søknader om 
midler.  
 

3_10/20 Neste styremøte onsdag 5 Mai kl 21:00. 
Vedtak: Øyvind sender ut innkalling til ekstraordinært styremøte 5 
Mai (video) kl 21:00. 
 

Øyvind 

 


