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Protokoll fra årsmøte SSK 2022  

Når: 23 mars 2022, kl 19:00-20:00 

Sted: Clarion Hotel Energy 

 

Sak 1. Godkjenne av fremmøtte representanter 
Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 

 

Vedtak:  

Årsmøtet godkjente antall stemmeberettigede medlemmer: 10. 

Kl 19:25 kom enda en person inn i lokalet slik at antall stemmeberettigede ble: 11. 

 

Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll 
Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 

 

Som dirigent/ordstyrer: Åge Olsen 

Som sekretær: Tine Lærdal 

 Til å underskrive protokollen: Jone Slutås & Kirsten Mönig 

 

Vedtak:  

Årsmøtet godkjente dirigent/ordstyrer, sekretær og to til å underskrive protokoll. 

 

Sak 3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 
 Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 

 

Vedtak 

Årsmøtet godkjente innkalling, forretningsorden og saksliste. 

 

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning 2021 
Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 

 

Det ble bladd igjennom årsmeldingen, side for side på storskjerm.  

Merknad s.9: Thore Gulbrandsen er medlem i valgkomiteen Rogaland Svømmekrets og ikke 

leder.  

S.11: Liten økning i medlemstallet, men lavere enn rekordåret 2019.  

s.13: Sykefraværet har vært ca 3% i snitt for året, men i siste kvartal har sykefraværet vært 

mellom 5-10% noe som har gitt utfordringer i svømmeskolen. Dette tilskrives i første omgang 

korona. 

 

Vedtak:  

Årsmøtet godkjente enstemmig årsberetningen for 2021. 

 

Sak 5. Behandle idrettslagets årsregnskap for 2021 i revidert stand 
 Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 
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Resultat og regnskap ble raskt gjennomgått.  

Lavere aktivitet (flere avlysninger av leire og stevner) samt tilskudds-pakker under korona 

pandemien har i stor grad ført til bedre resultat enn budsjettert. 

Kontrollkomiteens beretning ble vist (s. 56).  

Revisors beretning ble vist (s. 57). Ny revisor i 2021. 

Ingen innsigelser. 

 

Vedtak: 

Årsmøtet godkjente enstemmig idrettslagets regnskap, kontrollutvalgets rapport og revisors 

beretning for 2021. 

 

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker 
Følgende hadde ordet i saken: Øystein Kjellsen 

 

Sak: «Norges Beste Breddeklubb» 

 

Bakgrunn: familien har 4 barn i klubben, enten som utøvere eller trenere/instruktører. 

Har registrert at vi mister en del ungdommer i altfor tidlig alder. Hva kan vi gjøre for å lage en 

attraktiv klubb for svømmere som ikke nødvendigvis ønsker å trene 10 økter i uken?  

Tanken er at dersom man kan lage ett godt tilbud til eldre svømmere som kanskje har ett slikt 

ønske – er det kanskje større mulighet for å holde på flere av de eldre svømmerne (inkl 

studenter). 

 

Vi skal være en klubb for alle. Vi ser verdien i bredden. For å nå klubbens felles mål er alle like 

verdifulle. Vi skal våge å sette oss hårete mål, samtidig som vi skal ha plass til og ta vare på 

alle, og glede oss over hverandres prestasjoner.  

 

Forslag: lage en handlingsplan som sikrer inkludering av de som ønsker å svømme videre, men 

ikke nødvendigvis satse.  

Erfaringene fra årene som utøvere er også svært verdifull for livet videre, etter idretten.  

 

Mål: å holde på utøvere så lenge som mulig og få medlemstallet opp til 4000 igjen! 

 

Forslag til aksjon: Opprett en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til handlingsplan for 

å gjøre SSK til en mer attraktiv klubb også for de som ikke satser på elitenivå. 

Ønsker om at man også prøver å få med noen av de svømmerne som nylig har sluttet i en slik 

arbeidsgruppe da disse kanskje har noen gode innspill og verdifulle refleksjoner.  

 

Kommentar: Styret setter stor pris på innspillet. Dette er noe det jobbes med allerede, men vi 

er klare over at det er rom for forbedring. Styret er positive til forslaget om en slik 

arbeidsgruppe. De ønsker at forslaget kan fremlegges til FAU og at dette kan jobbes frem i 

klubben. 

Vi ønsker å prøve å jobbe frem en struktur som tar vare på alle som ønsker å være med videre.  

Styret har ikke pr i dag ikke kapasitet til å lede en slik gruppe, men imøteser forslaget og 

ønsker å bidra.  
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Sportssjef: Støtter også forslaget og ønsker svært gjerne å bidra og kan gjerne også sitte i ett 

slikt utvalg. Det er viktig å lytte til alle, og dermed også viktig å ha med svømmere som har 

«lagt opp».  

 

FAU: Støtter også forslaget. Og ikke minst det med å ha fokus på miljøet fremover. Dette er 

noe som bør tas med i denne gruppen. Da ikke miljøet i hallen, men spesielt utenfor hallen. 

Viktig å ha fokus på at det skal være god stemning/kjekt.  

 

Kanskje vi kan hente inspirasjon fra andre miljøer (f.eks skilandslaget). 

 

Vedtak 

Årsmøtet godkjente styrets innstilling. 

Styret imøteser det etableres en arbeidsgruppe og anbefaler resultatene fra denne forankres i 

FAU og Styret med forankring i Virksomhetsplanen. 

 

 

Sak 7. Fastsette medlemskontingent 
 Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 

  

 Vedtak 

 Årsmøtet godkjente enstemmig å opprettholde dagens medlemskontingent på 300 kroner. 

 Årsmøtet ga styret fullmakt til å fastsette treningsavgiften for sesongen 2022/2023. 

 

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2022 
Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 

  

 Vedtak 

Årsmøtet godkjente enstemmig idrettslagets budsjett for 2022. 

 

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 

 

Den presenterte organisasjonsplanen er mer en presisering av fjorårets organisasjonsplan. Det 

er ingen større endringer.  

 

Vedtak 

Årsmøtet godkjente enstemmig idrettslagets organisasjonsplan. 

 

Sak 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap 

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 

 

Vedtak 

Årsmøtet godkjenner enstemmig Ryfylke Revisjon AS som klubbens statsautoriserte revisor for 

regnskapsåret 2022. 
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Sak 11. Valg 

Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 

 

a) Valgkomiteens innstilling på leder:  Silje Steinnes 2 år (2022 – 2024) 

Valgkomiteens innstilling på nestleder:  Svein Helge Pettersen 1 år (2022 – 2023) 

 

Vedtak:  

Årsmøtet godkjente enstemmig Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder. 

 

b) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer: 

Styremedlem:     Tine Lærdal 2 år (2022 – 2024) 

Styremedlem:     Odd Larsen 1 år (2022 – 2023) 

Styremedlem:     Sindre Wold 2 år (2022 – 2024) *  

Styremedlem:     Ulrika Johansson 1 år (2022 – 2023) 

 

c) Valgkomiteens innstilling på varamedlemmer: 

Varamedlem:     Jone Slutås 2 år (2022 – 2024) 

Varamedlem:     Anne Katrine Bergland (2022 – 2024) * 

 

Vedtak: 

Årsmøtet godkjente Valgkomiteens innstilling med unntak av styremedlem Sindre Wold 

og varamedlem Anne Katrine Bergland som ikke er medlem iht. NIFs lov §2-5 på 

tidspunkt for ordinært årsmøte. Det innkalles til fortsettende årsmøte onsdag 27. april 

2022 hvor valg av overnevnte medlemmer vil bli behandlet. 

  

d) Styrets innstilling til Kontrollutvalg: 

Leder:       Eldbjørg Holmaas 1 år (2022 – 2023) 

Medlem:      Egil Willumsen 1 år (2022 – 2023) 

  

Vedtak:  

Årsmøtet godkjenner Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalg. 

 

e) Representanter til ting, møter og utvalg i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett 

 

Vedtak:  

Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne representanter til overordnede 

organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett.  

 

f) Opprettelse av utvalg og kandidater til disse, jf. vedtatt organisasjonsplan  

 

Vedtak: 

Årsmøtet ga styret i fullmakt til å kunne opprette utvalg ved behov, samt til å 

oppnevne representanter til disse.  
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g) Styrets innstilling til Valgkomité: 

Leder:       Torunn Fredhammer Pettersen 

Medlem:      Geir Olav Klette  

Medlem:      Kjellaug Bakkejord * 

Varamedlem:     Kjell Erling Slettevold  

  

Vedtak:  

Årsmøtet godkjente styrets innstilling med unntak av medlem Kjellaug Bakkejord som 

ikke er medlem iht. NIFs lov §2-5 på tidspunkt for ordinært årsmøtet. Det innkalles til 

fortsettende årsmøte onsdag 27. april 2022 hvor valg av overnevnte medlem vil bli 

behandlet. 

 

 

Sak 12. Utmerkelser 
Følgende hadde ordet i saken: Åge Olsen 

 

Kommentar: på Junior-Senior (s. 72) skal det være en korreksjon. Viljar skal få prisen for størst 

fremgang, mens beste svømmekompis tildeles Mats. 

 

Det ble diskutert hvorvidt prisene bør deles ut på en annen arena. Sportssjef foreslo en årsfest 

– der vi evnt kan ha ett uformelt klubbmesterskap med påfølgende fest hvor disse kan deles 

ut.  

 

Forslag: Klubben bør ta initiativ til en årsfest ila våren (vha FAU og sportssjef). Dette vil også 

være viktig ifht å bygge miljø i klubben. 

 

Vedtak 

Årsmøtet tok saken til orientering. 

 

 

 

Stavanger 23. mars 2022 

 

  

Navn, Etternavn  Navn Etternavn 
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