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STYREPROTOKOLL 
Aalesund Svømme og Livredningsklubb 

2019 

Sted:  Aaslk's klubbrom, Moa svømmehall,  Dato: 11.12.2019 

 Ålesund Tid: 19.00 - 21.00 

Oppmøte:  FM IFM Navn Funksjon 

v  Espen Remme Styreleder 

v  Christin Pedersen Nestleder 

v  Hans Fredrik Furstrand Kasserer 

v  Hilde Selsås Styremedlem 

v  Cathrin Remøy Styremedlem 

v  Håkon Teigland Styremedlem 

v  Lasse Hoel Styremedlem 

v  Eirik Norvoll Bjørnevik Utøverrepresentant 

 x Janne Muri Varamedlem 

v  Gunnar Hatlebakk Varamedlem 

I. Formelt til møtet 

 
Oppmøte: 
Både styre- og varamedlemmer var kalla inn til møtet.  
I tillegg var daglig leder tilstede under møtet. 
Remøy var til stede på siste del av møtet. 
 
 
Innkalling og sakliste:  
Det var ingen anmerkning til innkallingen.  
Saklisten ble enstemmig vedtatt. 
Styremøtet ble erklært lovlig satt. 
 
 
 
 

 
II. Saker til beslutning 
 
 

Sak 42                     Nytt regelverk fra 01.01.2020  

 

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre 

i kraft 1. januar 2020. Ny lovnorm for idrettslag. Forslag om å vedta, tilpasse og innarbeide dette. Det skal foretas en 

gjennomgang med tanke på om noe evt bare kan vedtas på årsmøtet.  

 

Det må også legges ut på hjemmesidene. Daglig leder gis i oppdrag å se på dette og finne ut av hvem som kan være 

behjelpelig med dette, samt å få dette inn i årsmøteinnkallingen.  

 

 

 

Vedtak: Styret ber daglig leder innarbeide lovendringen i klubbens lover slik at disse kan legges frem for årsmøtet. 
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Sak 43                    Lønnsutvalg 

  

Lønnsutvalget I Aaslk skal bestå av Nestleder, Kasserer og Daglig 

leder. Utvalget skal ha ansvaret for: 

 

-  Årlig gjennomgang av lønnsnivå for fastansatte og timelønte, og 

legge frem et forslag til lønnsjustering for alle klubbens ansatte på 

første styremøte etter sommerferien. 

 

- Avklare løpende spørsmål knyttet til lønnsnivå i klubben. Det skal 

etterstrebes at lønnsjusteringer kun skal gjøres tilknyttet årlig 

gjennomgang, men utvalget kan i spesielle anledninger innvilge 

lønnsjusteringer på inntil 5% av årslønn/timelønn, oppad begrenset 

til en årlig kostnad på maks kr 20.000 for klubben. Endringer utover 

dette skal godkjennes av styret. 

 

- Endring på Daglig leders lønn skal alltid godkjennes av styret 

 

 

 

Vedtak: Styret vedtar å etablere et lønnsutvalg 

 

 
III. Økonomisk status 
 

 

Sak 43                Økonomi ved Hans Fredrik Furstrand 

 

 

Budsjett for 2020 ble diskutert.  

 

 

Vedtak: Styret tok foreløpig budsjettorientering til etterretning 

 

 
IV. Sport 
 

Sak 44                 Rollen som sportslig ansvarlig          

 

Rollen til Lasse, sportslig ansvarlig, skal følges opp og en må se på hvordan denne skal følges opp i fremtiden. 

Vedtak: Styret vedtar å se nærmere på innholdet i rollen som sportslig ansvarlig   

Sak 45                 Oppfølging av utøvere 

 

Foresatte har ytret ønske om en individuell oppfølging av utøvere både sosialt og personlig. Utøversamtaler mellom trener 

og utøver på alle nivåer, spesielt viktig for K1 og K2.  

K3 og K4 bør gjennomføres på et mer generelt grunnlag.  

Når planen for rekrutt og K4 er blitt klarlagt så må denne legges frem for styret 

Vedtak: Samtaler mellom trener og utøvere skal gjennomføre i konkurransegruppene. 
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Sak  46                     Vinterleir K1 og K2              

 

Utfordringer knyttet til å få til vinterleir i vinterferien 2020 pga mye er fullt og prisene er høye.  

Ulike alternativ diskutert. 

 

 

Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering. Christin og Rui finner en praktisk og god løsning på dette.  

 

V. DRIFT (DAGLIG LEDER) 
 
 

Sak 47 a) Drift ved daglig leder 

 

- Julelauget. Daglig leder sender ut info vedrørende evalueringen av stevnet til alle styremedlemmene.  

Styret tar evaluering til orientering og ber om at arrangement komiteen tar tiltak ift evalueringen med til neste 

stevne. 

 

- Styret ble orientert om at det jobbes med sikkerhet og trygghet ifht aktivitetene i klubben, og tiltak knyttet til dette. 

 

- Styret ble orientert om prosess knyttet til kapasitet i svømmehallen 

 

- Styret er i dialog med hovedtrener vedr reengasjering. Informasjon vil foreligge så snart dette er avklart. 

 

- Årsmøte blir onsdag 26.02.19 kl 1900 

 

b) Saker til neste styremøte. 

Budsjett 2020 

 

Følgende møteplan er vedtatt for styret Aaslk i 2019-2020: 

Onsdag 6. mars  2019 

Onsdag 3. april  2019 

Onsdag 8. mai 2019 

Onsdag 5.juni 2019 

Onsdag 7. august 2019 

Onsdag 4. september2019 

Onsdag 2.oktober2019 

Onsdag 6. november 2019 

Onsdag 4. desember 2019 

Onsdag 8. januar 2020 

Onsdag 5. februar 2020 

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 
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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  

 

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 

Oktober/sak 37                  Sportslig plan skal legges frem på årsmøtet 

 

Lasse 

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

Desember/ sak 42               Lovendring. Legg ut på hjemmesidene. Daglig leder 

gis i oppdrag å se på dette og finne ut av hvem som kan være behjelpelig med 

dette. Få dette inn i årsmøte innkallingen.  

Lasse og Sture 

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

Desember/sak 44                Oppfølging av utøvere Sture og trenere 

Desember/sak 46                Vinterleir K1 og K2              Christin og Rui 

 

 
 
 
 
Ålesund, 17. desember 2019  
 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ _______________________________ 
Styreleder    Styremedlem                                                      Styremedlem 
Espen Remme                   Håkon Teigland                                                  Hans Fredrik Furstrand 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ _______________________________ 
Nestleder     Styremedlem    Styremedlem 
Christin Pedersen   Cathrin Remøy    Hilde Selsås 
 
 
 
 
----------------------------------------------------         ----------------------------------------------------      --------------------------------------------------- 
Styremedlem                                                        Utøverrepresentant    Varamedlem  
Lasse Hoel                                                             Eirik  Norvoll Bjørnevik                                     Gunnar Hatlebakk 
 
 


