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Sak 1/19 Godkjenning av innkalling 
 
Saken meldt av: Ronald 
Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner innkalling  
Vedtak: Godkjent 

 
Infosaker – fra ansvarlige 
AKTIVITET JUNI Fredag 29. mai kl. 15.00 fikk vi oversikt over tilgjengelige tider i basseng 

fra 2. juni. Planen var å starte opp aktivitet fra Sel og oppover. Ettersom 
vi fikk litt mer tid i Tønsberg Svømmeklubb enn forventet ble det også 
prioritert mer aktivitet i svømmeskolen. 
I uke 23 startet alle trenings- og konkurransegrupper opp med trening i 
basseng igjen. 30 rekrutter og 43 Sel-deltakere startet også opp igjen. 
I uke 24 startet 48 barn på nybegynnerkurs + 13 voksne på crawlkurs. 
Av de som meldte interesse for intensivkurs nybegynnerkurs fikk vi plass 
til ca 1/3. Antall barn i garderobe og basseng er begrensningen. 
Vi må ha garderobevakter for å gjennomføre aktivitet.  

DUGNAD – salg sokker 18 familier har solgt sokker. Tilsammen 211 pakker, som gir inntekt på 
20 400,-. 

STATUS NY 
HOVEDTRENER 

Av seks søkere står vi igjen med en aktuell kandidat. Kontrakt og 
stillingsbeskrivelse er sendt ut. Vedkommende har kommet med ønske 
om noen avklaringer, som snart er klare. 
Wang er interessert i avtale med TSK ang. bruk av hovedtrener 2-3 økter 
pr. uke (2 på Wang Toppidrett og sannsynligvis 1 på Wang Ung 
(svømming på 8. trinn)  

OPPSTARTSLEIR Merete og Brit hadde møte tirsdag 2. juni, med innspill fra Karl pr. 
telefon. 
 
Konklusjon - foreløpig forslag: 
Gjennomføres i uke 33: mandag – fredag/lørdag. Treninger i vann + 
alternative trening + hengekøye/telt tur gruppevis (evt 2 og 2 grupper). 
Via Lene Thoresen har vi fått kr. 5000,- fra Komplett til alternative 
gruppetreninger. Disse kan evt. brukes under samlingen (beløp utbetales 
ved fremlegging av faktura). 

 
 
Sak 17/20 Kontor 
Kontorlokaler ble sagt opp i mars. 3 mnd oppsigelse, slik at vi har lokalene ut juni.  
Det må tas en vurdering på om vi ønsker å inngå ny avtale eller fortsette uten kontorlokaler en 
periode til.  
 
Vedtak: Beholde kontoret fra august 2020 (juli dersom vi evt. må flytte ut for juli) 

 
Sak 18/20 Trener- lederkonferanse 
NSF har invitert til årlig Trener-/lederkonferanse 28. – 30. august, med begrenset antall deltakere. 
Konferansen vil også streames. 
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Deltakeravgift (enkeltrom) kr. 3000,-. 50 % rabatt for ungdom mellom 18 og 25 år. Påmeldingsfrist 
12. august. 
Skal vi sende noen dit i år? Trener, styremedlemmer? (daglig leder deltar ikke)  
Vedtak: De trenere som ønsker kan delta på konferansen 

 
Sak 19/20 Refusjon kursavgifter som følge av utsettelse 
Kursrunde som startet opp i februar ble stanset i februar. Vi har sagt at vi fullfører kursene når det 
lar seg gjøre. 
Noen få har spurt om refusjon av kursavgift da det ikke er like aktuelt å delta på kurs på høsten. 
Pr. i dag vet vi ikke hvor mye kursvirksomhet vi kan tilby i august. 
Hvordan vil vi løse dette? 
 
Vurdering fra idrettsadvokatene: 
«Dersom et idrettsarrangement må utsettes eller avlyses på grunn av pålegg fattet av myndighetene som 
følge av Coronaviruset, omfattes dette av force majeure begrepet (forutsatt at arrangøren ikke kunne ha 
forutsett hendelsen da avtalen med deltaker eller billettkjøper ble inngått).  
Dette innebærer for eksempel at en deltaker eller en billettkjøper normalt må akseptere at arrangementet 
utsettes uten å kunne kreve deltakeravgiften eller billettvederlaget refundert. Når force majeure situasjonen 
opphører, vil arrangørens plikt til å avholde arrangementet gjeninntre. Rettslig sett kan man si at arrangørens 
leveringsplikt suspenderes så lenge den aktuelle hindringen foreligger (force majeure situasjonen).» 
Vedtak: Deler av kursavgiften kan refunderes (deltakeravgift – antall gjennomførte kursdager – 
adm.gebyr kr. 100,-) ved etterspørsel og god grunn. 

 
Sak 20/20 Oppstartsleir - budsjett 
Arbeidsgruppen ønsker en budsjettramme for gjennomføring av oppstartsleir. 

Vedtak: Opp til kr. 40 000,-. Det settes en liten egenandel. 
 
Sak 21/20 Egenandeler stevner og treningsleir høsten 2020 
Egenandeler på ulike stevner er ikke revidert på flere år. De seneste årene har vi hatt stor økning i antall 
deltakere på Nordsjøstevnet og litt økning på NM jr/UM. Egenandeler bør vurderes endret i forhold til økt 
deltakelse, samt økonomisk situasjon pga stengte svømmehaller og inntekstfall. 
Forslag: 
Endre egenandel, og gi muligheter til å få redusert kostnadene ved at de som f.eks bidrar med vaffelsalg får 
overskudd i fratrekk på egenandel på nevnte stevner + høstferieleir. Vil gjelde for A+B høsten 2020, inkludere de 
andre partiene fra 2021. 
STEVNE PR nå 2020 

NM*/ÅM/ 25 % (reise (beregnet fra 
idrettspris),opphold,mat, startkont.) 

UM: 25 % reise, opphold.  

100 % mat + startkont. (Tromsø) 

NM Kort: 100 % (Porsgrunn) 

LÅMØ 50 % av totale utgifter AVLYST 

Nordsjø 75 % egenandel ved en øvelse, 50 % 
for øvelser eller mer 100 % egenandel – vaffelsalg? 

Øvrige reisestevner/Treningsleire 100 % egenandel 100 % egenandel 

*100 % egenandel NM Masters     
 

Vedtak: Utsettes til neste møte 
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Sak 22/20 Oppgavefordeling styret 
Det er noen oppgaver som må fordeles blant styremedlemme. Oppgaveliste pr. nå ligger vedlagt. Vi 
må gå igjennom og se om det også kan være annen fordeling som er mest hensiktsmessig. 
Vedtak: Utsettes til neste møte 

 
 
Eventuelt 

- Pensjonsordning: Det innbetales 7 % av brutto lønn for daglig leder og 
hovedtrener. 2 % av dette trekkes av arbeidstakers lønn, slik at TSK dekker 5 %. 
Gjeldende fra 01.08.2020 

- Sommeravslutning: Sommeravslutning for A/B,C,D,U onsdag 17. juni på 
Ringshaugstranda. Hvert parti har sine områder med godt mellomrom mellom. 
1-2 ansvarlige voksne pr parti. Alle tar med sin mat. Foreldrekontakter spørres om 
å bidra. 
Universell gavekort til trenere som slutter (kr. 1000,-) + blomster e.l til alle trenere 

- Utmerkelser klubbrekorder: Det deles ut en sølvskje + dilpom til alle som har satt 
en eller flere nye klubbrekorder gjennom sesongen. 

- Klubbrekorder må synliggjøres bedre i svømmehallen ved å henge opp en oversikt 
i ramme. Bjørn sjekker noe priser. 

- Treninger juli: Daglig leder får fullmakt til å sette opp treninger ut fra hva som er 
hensiktsmessig og interesse for deltakelse. Det kan være lønnede trenere på noen 
treninger pr. uke fram til leir i uke 33. 

 
 
NESTE MØTE TORSDAG 20. august m/påfølgende middag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


