
Side 1 av 3 
 

 

STYREPROTOKOLL 
Aalesund Svømme og Livredningsklubb 

2020 

Sted:  Aaslk's klubbrom, Moa svømmehall, Ålesund Dato: 11.03.2020 

  Tid: 19.00 - 21.00 

Oppmøte:  FM IFM Navn Funksjon 

x  Gunnar Hatlebakk Styreleder 

x  Christin Pedersen Nestleder 

x  Frank Herman Wik Kasserer 

  Hilde Selsås Styremedlem 

x  Cathrin Remøy Styremedlem 

x  Trond Røren Styremedlem 

 v Lasse Hoel Styremedlem 

x  Eirik Norvoll Bjørnevik Utøverrepresentant 

 v Janne Muri Varamedlem 

x  Maria Aakenes Varamedlem 

I. Formelt til møtet 

 
Oppmøte: 
Både styre- og varamedlemmer var kalla inn til møtet.  
Daglig leder var ikke fysisk tilstede under møtet, men deltok på telefon knyttet til drift. 
 
 
Innkalling og sakliste:  
Det var ingen anmerkning til innkallingen.  
Saklisten ble enstemmig vedtatt. 
Styremøtet ble erklært lovlig satt. 
 

Konstituering av nytt styre. 
 
 

 
II. SAKER TIL BESLUTNING 
 

Sak 1   Koranavirus (Covid-19a) 

 
Ålesund kommune har lagt ned forbud fra i dag av å ha arrangement med over 100 deltakere frem til første mai grunnet 
koronavirus. Rekrutt trening er avlyst i dag ble avlyst på kort varsel, mens K-gruppene trente. 
Låmø i Namsos, som vi skulle reise på i morgen, ble avlyst i dag. 
 
Jugendsvøm kan måtte avlyses/flyttes. Det må sjekkes ut om 6. juni eller annen dato kan være et alternativ for å 
gjennomføre dette. Det oppfordres til å finne en alternativ dato. 
 
Det bør sendes ut en ekstra oppfordring til å holde barn hjemme om en har symptom på sykdom dersom treninger 
forsetter. 
 
Refusjon knyttet til betalte reiser for stevner som nå er avlyst, må tas opp igjen senere. Mulig dette kan dekkes av forsikring 
eller på annen måte. Dette gjelder for flere grupper og stevner. 
 

Vedtak: Daglig leder tar avgjørelse knyttet til avlysning av treninger fortløpende basert på anbefalinger fra 
FHI/kommuneoverlegen ifht treninger mv fremover. 
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                   IV. DRIFT (DAGLIG LEDER) 
 
 

Sak  a) Drift ved daglig leder 

Dagligleder orienterte om at: 

Liv Hofseth er ansatt i 20 % stilling som økonomiansvarlig. Hun tar bl.a. over Hans Furstrand sine oppgaver (føre 

regnskap), samt at det vurderes om hun evt skal ta over kjøring av lønn, som Stine Kaldhol ved Blikk regnskap, har gjort nå. 

Omfang av stillingen må sees nærmere på ut fra oppgaver som blir tildelt. Målet er å få mer kontroll på inntekter og 

kostnader per måned, og sette dette mer i system. E-faktura jobbes det med og kan forenkle mye ifht fakturaer. På planday 

kan en nå se kostandene på lønn. 

Det er gjennomført instruktørsamling 16.02.20 på Moa, og  instruktørkurs 22-23.02.20 for nybegynnere og viderekomne på 

Moa og Blindheim. 

Vi venter på avklaring fra Fylkesmannen vedr barnehagesvømming. Vi har fått inn nye instruktører. Vi har ingen 

forpliktelser på bassengleie/transport/instruktørlønn ved avlysning td pga korona. Vi betaler per brukt plass/ barn. Sture har 

dialog med Thon. 

Svømmeskolen har fulle kurs og ventelister. 

Jugendsvøm vurderes avlyst/flyttet. Daglig leder sjekker muligheter. 

Trenersituasjonen diskutert. 

 

b) Saker til neste styremøte. 

Økonomisk status (Han s Furstrand og Liv Hofset er i møte i dag vedr overføring av oppgaver, dette må tas igjen) 

Sport (Sportslig leder i koronakarantene, må tas igjen) 

Organisasjonsplan 

Roller og ansvarsområder 

 

Følgende møteplan er vedtatt for styret Aaslk i 2020-2021: 

Onsdag 11. mars 2020 

Onsdag 1. april 2020 

Onsdag 6. mai 2020 

Onsdag 3. juni 2020 

Onsdag 2. september 2020 

Onsdag 7. oktober 2020 

Onsdag 4. november 2020 

Onsdag 2. desember 2020 

Onsdag 6. januar 2021 

Onsdag 3. februar 2021 

Styresak Saksansvarlig 

April / Sak 8 – vedtak 2 – Hvordan klubben legger opp fremtidige treningsleirer Stian 

Mai / Sak 13 – vedtak 1 – Pengepremier Håkon 

Mai / Sak 13 – vedtak 3 – Hva økonomisk støtte har å si for utøvere i klubben Sture 

Mai / Sak 20 – vedtak 3 – Utøverkontrakt Sture 

Juni / Sak 20 – vedtak 5 – Info skriv til foreldre  Stian 

Aug / Sak 22 – vedtak 2 – Dugnadsjobbing Sture 

Okt / Sak 26 – vedtak 1 – Sponsing av utøvere Sture 

Okt / Sak 28 – vedtak 2 – Aktivitetsdag / Livredning Stian 

Des / Sak 34 – vedtak 1 – Utgivelse av Aquarius før Jugendsvøm Sture 

Jan / Sak 36 – vedtak 1 – Kasserer/Regnskapsfører Hans 

Feb / Sak 44                   - Regnskapsfører / revisor Hans 

Feb / Sak 45                   - Årsmøte Liv  
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2019-2020 
 

 

April/sak 11                      Inngåelse av avtale med fysioterapeut Sture 

 

April/ sak 11                     Ansettelse av assistent trener Sture 

Juni/sak 23                        Forslag til sportslig organisering – kriterier for     

innplassering i grupper mv 

Sture 

November/sak 41               Sponsorsituasjonen  må avklares knyttet til paragruppa Sture/Janne 

Desember/sak 44                Innhold i  rollen som sportslig ansvarlig Lasse og Sture 

Desember/sak 44                Oppfølging av utøvere Sture og trenere 

 

2020-2021 
 

 

 

 
 
 
 
Ålesund, 26. mai 2020  
 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ _______________________________ 
Styreleder    Styremedlem                                                      Styremedlem 
Gunnar Hatlebakk   Cathrin Remøy                                                   Frank Herman Wik 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ _______________________________ 
Nestleder    Styremedlem                                                      Styremedlem 
Christin Pedersen   Hilde Selsås                                                         Trond Røren 
 
 
 
 
----------------------------------------------------         ----------------------------------------------------      --------------------------------------------------- 
Styremedlem                                                        Utøverrepresentant    Varamedlem  
Lasse Hoel                                                             Eirik  Norvoll Bjørnevik                                     Maria Aakernes 
 
 


