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Referat styremøte – møte 9 

Sted:  Idrettens hus 

Dato/tid:  Mandag 17. oktober kl. 17:00 - 19:30 

Fra styret:  Silje Steinnes, Tine Lærdal, Odd Larsen, Ulrika Johansson, Sindre Wold, Jone Slutås og Anne 

Katrine Bergland 

Andre:  Åge Olsen (Administrasjon), Finn Zachariassen (Sport) 

 

Forfall:  Svein Helge Pettersen 

1. Orienteringssaker  

Saksnummer Sak Forberedelse Deltakere / 
kommentarer 

1-9. 22 Referat styremøte 19. september.  
 
Vedtak: Referat godkjent. Sendes til signering blant 
styremedlemmer.  

Silje Alle 

2-9. 22 Orientering ved daglig leder 

• Regnskap 31.9 og prognose 31.12.22 
 
Åge informerte om status på økonomi. Dokumenter 
ligger ute på TEAMS. 
Ligger an til estimert underskudd på ca 1,1 – 1,2 
millioner. Ok ifht til budsjett. 
Har søkt om og fått innvilget noe strømstøtte for 
Nautilus.  
 

Åge Alle 

3-9. 22 Orientering ved svømmeskoleansvarlig  

• Statusrapport 
 
Svømmeskolen går greit. De sliter litt med å skaffe 
vikarer.  
Det er ikke bare bra med vikarer heller – da det er viktig 
med kontinuitet blant instruktørene.  
 
Skolebassenger:  

• Madlamark overtas 1st November. Det betyr at vi kan 
begynne med kurs der over nyttår.  

• Auglend fremdeles stengt. Kan hende det blir utsatt 
til neste år. Løpende dialog med kommunen. 

• Nautilus fungerer utmerket. 

• Hetlandshallen stengt ned i dag. Det manglet 250cm 
vann i bassenget i dag morges. Bassenget forventes å 
være i drift igjen fra Torsdag. 

Monica Alle 
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• Gamlingen skulle egentlig åpnes denne uken, men 
det er litt forsinkelser som kan få innvirkning på 
morgentreninger  

 
Godt med kurs i høstferien på Nautilus.  

 
Instruktørkurs planlagt Okt/Nov (samme helg som 
Nordsjø). 
 

4-9. 22 Orientering ved sportssjef 

• Statusrapport 
 
Finn informerte om drift i sportsavdelingen.  
Avholdte aktiviteter 

• SSK kvalikken gikk bra. Godt stevne, med god 
avvikling og mange perser. Spesielt mye bra blant de 
yngste. 

• Treningsleirene har gått bra, med godt 
treningsutbytte.  

• Vil ta en diskusjon rundt høstleiren (og andre leire) 
senere. Burde vi samle alle? Ett alternativ kan være å 
ta en oppstarts-leir/-samling (langhelg) i begynnelsen 
av sesongen for alle sammen. Det er viktig for de 
yngre å ha «tilgang» til de eldre forbildene.  

 
Kommende aktiviteter 

• UM Bergen kommende helg.  

• Sandnes-krutten kommende helg 

• Nordsjøstevnet om 2 uker 

• NM Kortbane på hjemmebane om 3,5 uker 
 
Foreldremøte planlegges den 26 oktober.  
Åge ønsker å benytte anledningen til å se på hva vi kan 
gjøre for å bedre rekruttering, engasjere og beholde 
frivillige i klubben.  
 
Det er også ett ønske om at det skal velges en 
foreldrekontakt fra hver gruppe på dette møtet.  
 
Terminlisten 2023 

• Ikke fastsatt egenandeler enda. Dette gjelder 
primært treningsleire og store kostnader. 

• Ett ønske om å publisere foreløpig terminliste 
allerede nå for at folk skal kunne planlegge.  

• Publiseres på hjemmesiden når denne er klar.  
 

Finn Alle 

5-9. 22 Orientering ved utvalg 

• FAU 

Styret Alle 
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Har forberedt ett brev som skal ut til foreldre i de 
gruppene som mangler FAU rep.  
Nordsjø, NM og rekrutt stevner er under planlegging.  
iVolounteer for Nordsjø har gått ut til hele kretsen.  
 

• Stevneutvalg 
Vi bør sende ut iVolunteer for NM asap! 
 

• Dugnadsutvalg 
 

• Dommerutvalg 
Vi hadde ikke tidtakere, men fikk en god diskusjon med 
dommerne om at det ikke er nødvendig. Dersom vi MÅ 
stille med tidtakere også så trenger vi 7 stk ekstra 
frivillige pr økt.  
Det er ryggøvelsene som er spesielt viktige (der 
dommerne må ha fokus på innslag). 

 

• Sponsor- og markedsutvalg 

 

2. Diskusjons- og utviklingssaker 

Saksnummer Sak Forberedelse  

    

    

 

3. Beslutningssaker 

Saksnummer Sak Forberedels
e 

Deltakere/ko
mmentarer 

6-9. 22 HMS-plan/håndbok 
 
Dokumentet ble sendt ut til gjennomsyn før styremøtet.  
Trenger noe mer tid til gjennomlesning før endelig 
godkjenning (neste møte), men utkastet ser veldig bra ut.  
 

Åge Alle 

7-9. 22 Beredskapsplan 
 
Dokumentet ble sendt ut til gjennomsyn før styremøtet.  
Trenger noe mer tid til gjennomlesning før endelig 
godkjenning (neste møte), men utkastet ser veldig bra ut.  
 

Åge Alle 

8-8. 22 Lederkurs for ungdom – søknad og mentor 
 
Tine mentor for Nynke. 

Åge Alle 
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2 nye søknader frå Hanne Ribsskog og Ingrid Bringsvor. Jone 
og Silje stiller seg til disp. Åge undersøker litt mer og deler 
meir info! 

 

4. Oppsummering / eventuelt 

Saksnummer Sak Forberedelse Deltakere/kommentarer 

 
 

  

    

 

5. Aksjonsoppfølgning  

Saksnummer Aksjon Ansvarlig Status 

8-3.21 Klubbhåndbok  Påbegynt. 
Status: vurderes om aktuell 
mht. ny nettside? 
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