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STYREPROTOKOLL 
Aalesund Svømme og Livredningsklubb 

2020 

Sted:  Moa svømmehall, Ålesund Dato: 02.09.2020 

  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 

V  Janne Muri Styremedlem 

V  Maria Aakernes Styremedlem 

V  Eirik Norvoll Bjørnevik Utøverrepresentant 

I. FORMELT TIL MØTET 

 
Oppmøte:  
Lasse Hoel og Hilde Selsås har trukket seg som styremedlemmer pga henholdsvis ny jobb og flytting. 
Janne Muri og Maria Aakernes rykker dermed opp som styremedlemmer. Vi står dermed uten varamedlemmer frem til 
neste årsmøte. 
 
Daglig leder deltok. 
Hovedtrener deltok på første del av møtet knyttet til sport. 
 
Innkalling og sakliste:  
Det var ingen anmerkninger til innkallingen. 
Styremøtet ble erklært lovlig satt. 
 
 

 
            II. SAKER TIL BESLUTNING 

Sak  4                                Støtte til stevner og treningsleirer 

 
Vedtak ang kostnader til treningsleir/stevner gjort på styremøte i vinter var utydelig og har derfor ikke blitt 
implementert. På styremøte 29.06.20 vedtok styret å utrede ny modell for kostnader til reise/stevner 
gjeldende fra 1.januar 2021. Sture og Liv leder prosessen gjennom høsten og involverer ressurspersoner. 
Modellen bør vedtas av styret seinest innen 1.november. Klubben fortsetter med dagens ordning for støtte, 
men det vil på styremøtet i august bli presentert justeringer til dagens ordning. 
 
Et utkast til ny modell ble sendt ut like forut for styremøtet og idet flere ikke hadde rukket å se på dette, ble 
det besluttet å ta dette på neste møte. 
 

Vedtak: Det ble besluttet å utsette dette til neste møte idet innmeldte sakspapir kom for sent til å behandle 
dette forsvarlig. Det ble besluttet å ta dette opp igjen på neste styremøte. 
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 III. ØKONOMI 
 

 
Økonomien er bedre enn antatt, og vi ligger ca 100 000 kr over det som er estimert. 
 
Styret tok informasjonen til orientering. 
 
 

                
            IV. SPORT 
 
 

Hovedtrener og daglig leder orienterte om status på sport.   

Tema som ble tatt opp og diskutert: 

- utfordringer knyttet til for liten kapasitet i basseng,  

- evt nye muligheter knyttet til åpningen av Bybadet,  

- svømmeskole/k-gruppene – inndeling,  

- flytting mellom gruppene. Det tas sikte på flytting etter stevnet i september og evt når Bybadet åpner dersom det 

gir oss økt kapasitet.  Rammer, dialog og viktigheten av gode prosesser knyttet til flytting diskutert. 

- utfordringer knyttet til oppmøte i k-gruppene (særlig K3). Forventninger knyttet til oppmøte i gruppene, særlig da 

vi sliter med dårlig kapasitet og press i gruppene. 

- ønske om å bedre treningstilbudet for de som ikke ønsker å satse 

Styret tok for øvrig informasjonen til orientering. 
 
 

            V. DRIFT (DAGLIG LEDER) 

 

Daglig leder orienterte om drift: 

- Covid-19 restriksjonene og samhandling med bl.a kommuneoverlege, kommune mv. Gode tilbakemeldinger 

knyttet til opplegget vårt. 

 

- Daglig leder bes jobbe med ansettelsesprosesser knyttet til: 

 

1. Nye instruktører 

2. Trenere Para 

3. Utlysning av 20 % stilling innen lønn, regnskap og eventuelt fakturering (skal erstatte Liv Hofseth).  

                Diskusjon om det evt kan være hensiktsmessig at noen i klubben tar faktureringsbiten.  

                Utlyses internt og eksternt. 

 

- Treningstider. Oppstart kl 2000 på Moa, men vi håper at vi kan få starte kl 1930 igjen snart. 

- Svømmeskolen har starta opp igjen 

- Treningsavgift vil bli sendt ut nå, men det kommer ekstra faktura etter flytting evt. 

- Kleskolleksjon – inngå nye avtaler idet G-max ikke har drift lenger. 

- Kompensasjonsordning for idretten etter Covid-19. 

- Barnehagesvømming 

- Ny tidtakertavle 

- Stevneforberedelser 

- Nye vaskere (har hatt opplæring og møter) 

- Politiattester skal nå på plass, også for styret 
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- Medlemsregisteret har blitt ryddet, men krever jevnlig opprydding.  
- Noen tidligere medlemmer i Aaslk har startet ny svømmeklubb. Aaslk skal opptre ryddig, og forventer det samme 

av den nye klubben.  

-  

            VI. EVENTUELT 

 

Janne har vært på leder- og trenerkonferanse. Denne fikk hun dekka via et verv hun innehar. Der var det fokus på at "alle 

skal med og hvordan en kan få alle med", og "hvem du vil være". En psykolog snakket om hvordan takle følelser når en 

ikke får det til, og hvordan en bør reagere. Inspirerende. Td. hadde noen opprettet et fond der en kan søke om reisestøtte. 

Det å gi ut info på ulike språk er også et tips td på hjemmesida vår. 

Muligheter for å engasjere og få med flere ulike grupper i våre aktiviteter ble diskutert, herunder behov for samarbeid 

med andre aktører for å få til dette. 

  

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 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  

 

2019-2020 
 

 

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 
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2020-2021 
 

 

Juni/ sak 3                          Modell for støtte til stevner og leirer Sture 

August/drift                        Ansettelser Sture 

 

 
 
 
 
Ålesund, 14. september 2020  
 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ _______________________________ 
Styreleder    Styremedlem                                                      Styremedlem 
Gunnar Hatlebakk                                              Frank Herman Wik                                            Janne Muri 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ _______________________________ 
Nestleder    Styremedlem                                                      Styremedlem 
Christin Pedersen   Cathrin Remøy                                                   Trond Røren                                                    
 
 
 
 
----------------------------------------------------         ----------------------------------------------------       
Utøverrepresentant    Styremedlem  
Eirik  Norvoll Bjørnevik                                       Maria Aakernes 
 
 


