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STYREPROTOKOLL 
Aalesund Svømme og Livredningsklubb 

2020 

Sted:  Moa svømmehall, Ålesund Dato: 16.12.2020 

  Tid: 19.00 - 21.00 

Oppmøte:  FM IFM Navn Funksjon 

V  Gunnar Hatlebakk Styreleder 

V  Christin Pedersen Nestleder 

V  Frank Herman Wik Kasserer 

V  Cathrin Remøy Styremedlem 

V  Trond Røren Styremedlem 

 X Janne Muri Styremedlem 

V  Maria Aakernes Styremedlem 

V  Eirik Norvoll Bjørnevik Utøverrepresentant 

I. FORMELT TIL MØTET 

 
Oppmøte:  
Daglig leder deltok. 
 
Innkalling og sakliste:  
Det var ingen anmerkninger til innkallingen. 
Styremøtet ble erklært lovlig satt. 
 
 
 

 
            II. SAKER TIL BESLUTNING 

 
           III. ØKONOMI 

 
 
Økonomisk status per 30.11.20 tyder at vi styrer mot et positivt resultat for 2020 til tross for Covid-19. 
 
Styret tok informasjonen til orientering. 
 

                
            IV. SPORT 
 
 

Daglig leder orienterte om status på sport: 

Julelauget ble avlyst i samråd med kommunelegen grunnet Covid-19. 

Klubbstevnet arrangert 05.12.2020 og det ble positivt mottatt.  
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            V. DRIFT (DAGLIG LEDER) 

 

Daglig leder orienterte om drift: 

1) 08.12.20 var det et møte med kommunen knyttet til bruk av Moa svømmehall. Det skal nedsettes en 

arbeidsgruppe der klubbene, idrettsrådet og kommunen er representert.  

 

Følgende informasjon er sendt ut til våre medlemmer om dette den 10.12.20 

Tirsdag 8. desember var AaSLK i møte med Ålesund kommune, Idrettsrådet og den nyetablerte svømmeklubben Kraken. Dette var et dialog møte hvor 

hver klubb fikk presentere seg og legge fram situasjonen sin ift behov. Det ble vedtatt at det skal settes ned et arbeidsutvalg ift videre prosesser om 

basseng tid på Moa. Slik situasjonen er nå vil ikke dette få noen konsekvenser for AaSLK sine treningstider før etter neste sommer. Her er heller ingenting 

avklart og denne prosessen vil nok ta en del tid før det foreligger noen konklusjoner. 

 

 

2) Daglig leder orienterte styret om at Rui var anmeldt av June Nerland ved hennes foresatte knyttet til hendelse i 

januar 2018. Denne ble først henlagt, men etter klage fra fornærmede skal statsadvokaten ha utstedt et forelegg 

til Rui. Rui har uttalt at han ikke vil/har godtatt forelegget. DL vil bistå Rui med å kontakte en advokat som kan 

bistå han. Det vil være behov for nytt styremøte over nyttår. Rui reiser til Portugal 18.12.20. Det ble ikke gitt 

tilbud om ny kontrakt før avreise. 

 
3) 17.12.20 kommer TV2 til Ålesund fra programmet "Norge bak fasaden". Se e-post korrespondanse i sakens 

anledning. Det ble besluttet å ikke kommentere forelegg knyttet til June Nerland pga at dette er en personalsak og 

at vi har taushetsplikt. 

 

E-post fra TV2 27.11.2020: 

Som nevnt på telefon så jobber vi i Norge bak fasaden med en episode om hva som skjer når barn og unge opplever de de selv mener er brudd på 
idrettens regelverk - og førsøker å varsle. Et aspekt ved denne problemstillingen er hvordan idrettsklubber håndterer eventuelle anklager mot ansatte/ 
trenere i en klubb. Dokumentarserien skal publiseres tidlig i 2021.  
  
I den forbindelse har vi et ønske om å snakke med noen i ledelsen hos Aalesund svømme- og livredningsklubb om det som har fremkommet av anklager 
mot trener Rui Magalhaes. Det er kjent at treneren har fått et forelegg fra politiet etter å ha "klapset til en utøver på trening". I Sunnmørsposten 22 
januar 2019 fremkommer det også at klubben er kjent med "noen situasjoner som vi holder på undersøke". Vi vil gjerne høre mer  om hvordan klubben har 
jobbet med disse sakene, og hva som er klubbens perspektiv.  
  
Med vennlig hilsen  
Janne Amble 
Norge bak fasaden 

 

Svar fra Aaslk 02.12.2020: 

Hei Maria. 
  
Beklager litt sen tilbakemelding, men vi har nettopp avlyst et stevne vi skulle arrangere til helgen pga korona situasjonen. Vi skal i stedet 
arrangere et approbert stevne for våre egne utøvere og jeg har måttet prioritere dette. 
  
Aalesunds Svømme- og Livrednings Klubb (AaSLK) ønsker å være en inkluderende klubb overfor alle utøvere. Vi ønsker å ha så mange 
aktiviteter som mulig for flest mulig utøvere.  
  
Hendelsen du refererer til ligger langt tilbake i tid. Klubben synes det var en vanskelig og utfordrende sak og la ned mye tid og ressurser for å 
følge opp denne på best mulig måte. Vi innhentet bistand fra advokat, Idrettskrets, Norges Svømmeforbund og andre instanser f or å få best 
mulig hjelp. Treneren har hele tiden innrømmet og beklaget hendelsen og fikk også en skriftlig advarsel fra klubben, samt et forelegg fra 
politiet. 
  
Slik AaSLK har forstått det så har fornærmedes far prøvet denne saken videre hos Idrettskretsen, Svømmekretsen, Idrettsrådet,  Norges 
Svømmeforbund, Norges Idrettsforbund og Idrettens Domsutvalg og mulig flere instanser. Saken har også vært omtalt flere ganger i media.  
  
Vi har stor tillit til det arbeidet som gjøres av vårt trenerteam, og vi opplever at det er et godt miljø i klubben. Klubben ønsker som sagt å være 
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inkluderende overfor alle utøvere, og vi har lagt ned mye arbeid i å løse de utfordringene som har oppstått. At vi ikke lykkes med det, kan vi 
bare beklage. 

  
For AaSLK sin del er denne saken avsluttet og klubben vil ikke diskutere interne saker i media. AaSLK har fått ti lbakemeldinger fra både 
Idrettskrets og Svømmeforbundet om at klubben behandlet denne saken på best mulig måte. 
  

                    Med vennlig hilsen 
  
                    Sture Fladmark 
                    Daglig leder, Aaslk 
                    Mob: 928 42 500      

 

Styret tok informasjonen til orientering. 

            VI. EVENTUELT 

 

Evaluering av Klubbstevnet 05.12.2020:  

Klubben har fått positive tilbakemeldinger til tross for mye arbeid knyttet organisering/smittevern. Det foreslås å lage nye 

rutiner knyttet til organisering av stevner, idet belastninga nå blir for stor på enkeltpersoner. Dette tas opp som en egen 

sak over nyttår.  

 

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

Onsdag 11. mars 2020 
Onsdag 1. april 2020 (ikke avholdt pga 
korona) 
Onsdag 6. mai 2020 
Onsdag 3. juni 2020 
Mandag 29.juni 2020 
Onsdag 26. august 2020 
Onsdag 23. september 2020 

Onsdag 28. oktober 2020 
Onsdag 25. november 2020 
Onsdag 16. desember 2020 
Onsdag 27. januar 2021 
Onsdag 24. februar 2021 (må muligens justeres ifht årsmøte) 

Styresak Saksansvarlig 

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

Mai / Sak 20 – vedtak 3 – Utøverkontrakt Sture 

Aug / Sak 22 – vedtak 2 – Dugnadsjobbing Sture 

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

 

2019-2020 
 

 

April/ sak 11                          Ansettelse av assistent trener Sture 

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

 

2020-2021 
 

 

August/drift                         Ansettelser Sture 

September/ sak 5                Fordeling av rollen som sekretær  

 

Gunnar 

September/ sak 6                Arr. opplæring i våre systemer Gunnar 

September/ sak 7                Arrangere Julelauget Gunnar og Trond 
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September/ sak 8                Publisering av ny støtteordning  Sture 

September/eventuelt         Evaluering av Sparebanken Møre svøm Trond 

September/drift                  Trenerkurs 31.oktober (informere/oppfordre aktuelle 

instruktører/trenere om å delta)               

Sture 

Oktober/ sak 9                      Ansettelse av ny trener i 100 % stilling. Dialog med 
hovedtrener knyttet til kontrakt. 
 

Sture 

Oktober/ sak 13                    Renholdstjeneste Sture 

 
 
 
Ålesund, 16. desember 2020  
 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________  
Styreleder    Styremedlem                                                       
Gunnar Hatlebakk                                              Frank Herman Wik                                             
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________  
Nestleder    Styremedlem                                                       
Christin Pedersen   Cathrin Remøy                                                    
 
 
 
----------------------------------------------------         
Utøverrepresentant     
Eirik  Norvoll Bjørnevik                                        
 
 
 


