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Sak 1/20 Godkjenning av innkalling 
 
Saken meldt av: Ronald 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner innkalling  
Vedtak: Godkjent 

 
Infosaker – fra ansvarlige 
Økonomi Regnskap pr. april ble gjennomgått. Resultater er omtrent det samme 

som april 2019, men vi «skylder» en del i utsatte kurs. 
Estimert resultat 2020 er nå underskudd på ca. 400 000,-, forutsatt full 
drift fra august.  Det jobbes for å finne andre inntekter og 
kostnadsbesparende tiltak. 

Ansettelse ny 
hovedtrener 

Erik og Ronald informerte. Vi står igjen med to aktuelle kanditater. 
Innstilling sendes styret når den er klar. 

 
 
Sak 11/20 Konstituering av styret 
Styreleder:  Ronald Christensen 
Nestleder:  Erik Andre Kristoffersen (ny) 
Styremedl./kasserer Merete Kveli Moen (ny) 
Styremedl./sekretær Merete Kvaal 
Styremedlem:  Karl Tangen (ny) 
Styremedlem:  Erik Kjær 
Styremedlem:  Bjørn Druglimo (ny) 
Varamedlem 1:  Marit Wendt 
Varamedlem 2:  Stian Madsen  
Vedtak: Vedtatt. 

 
Sak 12/20 Aktiviteter framover 
Aktivitet kan fra 7. mai gjennomføres i større grupper (inntil 20 personer) 
Ved langt opphold er det fare for å miste utøvere. I tillegg til aktivitet for trenings-/konkurransepartiene  bør vi 
gi tilbud til rekruttene (sjøløve, delfin, hai og ungdomspartiet) 

- Rekruttgruppene kan deles i 5 grupper (maks 10 pr. gruppe) 
- I utgangspkt. er det tenkte at rekruttene ikke betaler ny avgift før november, kan kortes ned ved noe 

tilbud om aktivitet nå. 
 
Vedtak: Rekruttgruppene gis tilbud om en barmarksøkt fra uke 21 

 
 
Sak 13/20 Treningsleire høst 2020 
Forslag: 

- Droppe oppstartsleir i Danmark (lage ett godt opplegg i Tbg om mulig – trening + sosialt) 
- LÅMØ-leir september (se an hva som blir anbefalt) 
- Høstleir for A og B i Norge (f.eks Veggli) 
- Helgesamling C og D (Veggli eller Kvelde)? 

 
Vedtak: Oppstartsleir i Danmark utgår. Setter ned en arbeidsgruppe bestående av Merete Kvaal, Karl  
 Tangen og Brit Nakken + evt. en trener for å komme opp med gode alternativer.  Flere kan bidra  
 om ønskelig. 
 Andre leire tas avgjørelse på på ett senere tidspunkt. 
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Sak 14/20 Slottsfjell Open 2020 

- Arrangere fredag-søndag eller lørdag-søndag som tidligere? 
- Gå ut fra at det blir gjennomført som normalt og starte forberedelser? 
- Vi må utnevne stevneleder (Både Ronald og Brit har konfirmanter den helgen) 

Vedtak: Starter forberedelser. Om vi tar med fredag avgjøres på neste styremøte. Erik Kristoffersen 
 sjekker om han har mulighet til å være stevneleder. Det kan med fordel være en til sammen med Erik. 
 

Sak 15/20 Landstevnet for utviklingshemmede 2020 
Skulle vært arrangert i Tønsberg 21. – 22. mars. Norges Svømmeforbund har sterkt ønske om at Landstevnet 
for utviklingshemmede blir gjennomført høsten 2020. 
Vedtak: TSK ønsker å gjennomføre Landsstevnet for utviklingshemmede 7. – 8. november 2020, så lenge det 
er forsvarlig i forhold til smittevernsregler og NSF bidrar med å sikre at det blir nok dommere, uten stor 
økonomisk konsekvens for TSK. 

 
 
Sak 16/20 Dugnad 

Vi har store inntektstap denne våren. Salgsdugnad er ikke gjennomført som planlagt. Bør vi sette i 
gang en dugnad nå. 

Vedtak: Det gjennomføres salgsdugnad av Bambusa sokker, med oppstart så snart som mulig. 
Brit utarbeider rutiner for Vaffelsalg. Inntekter trekkes fra egenandeler for utøvere som bidrar, på      
stevner/leire. Høsten 2020 har utøvere på A og B fortrinnsrett på å sette seg opp på vakter. C og D tas med i 
2021. Det sjekkes opp om det er muligheter for flere dager enn lørdag. 

 
 


