
REFERAT FRA STYREMøTE

INNKALTE:

Øystein Granne Norling, leder
Erik A. Kristoffersen, Nestleder
Linda Krohn, Styremedlem
Mari Bakke Gylterud
Stian Hansen, Oppmann
Tom Christian Stensholt, kasserer
Lene Farmen Hall, Sekretær
Brit Wormdal Nakken - Adm.leder - ansatt

VARAMEDLEMMER MED MøTERETT:

Sondre lsaksen Malm, varamedlem
Jonas Bymann, varamedlem

Dato: 25 oktober 2015
Klokkeslett: 18.00-21 :00

FREMMøTTE:

Øystein Granne Norling, leder
Erik A, Kristoffersen, Nestleder
Stian Hansen, Oppmann
Tom Christian Stensholt, kasserer
Lene Farmen Hall, Sekretær
Brit Wormdal Nakken - Adm.leder - ansatt
Sondre lsaksen Malm, varamedlem

FRAVÆRENDE:

Mari Bakke Gylterud
Linda Krohn, Styremedlem
Jonas Bymann, varamedlem

Referent:
Sted: Normedis lokaler

Saker:
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Sak 20ft5 nn,ng øv
Styret går gjennom referatet fra forrige styremøte.
Saken meldt av: Fast sak

Forslag til vedtak: Ansvarlig: Frist:

Styret godkjenner referat fra styremgtet den 21.09.2015
Vedtak: Ansvarlig: Frist:

Godkjent

Sok 3A/15 Generell oppdotering- oktiviteter
Styret går igjennom aktiviteter og saker i perioden fra siste styremøte. Generell oppdatering
inneholder også en oppdatering fra Adm.leder:

o Siste fra svømmeskolen
o Utdanning av nye instruktører
r Lønnsstruktur for instruktører
o @nskeliste innkjøp / beslutte innkjøp
o Gjennomførte stevner

Referat fra Brit:
lnstruktørmøte på Ringshaug. Må se på lønn ift vikarrutiner. Viktig at de får mer eierforhold til
jobben.
Svømmeskolen har for få instruktører over 18 år. Det er en utfordring. Rekruttere studenter fra
Bakkenteigen?
De som er L5 -1-6 år kan hospitere, men må være assistenter først. Må være noe forpliktelser for å

bli instruktør. Kurs, assistenter, deretter instruktør. Forplikter seg litt tilbake.
16 årsgrense for å være instruktør. Fra l-5 kan man ta kurs og assistere. Skal assistenter lønnes?

Har i dag 17 instruktører. BØr ha flere, slik at vi har en større pool å ta av.

Brit har startet medarbeidersamtaler med instruktørene.

Ønsker aktivitetsdag for de med videregående kurs. Med stevne etc.

Saken meldt av: Fast sak

Forslas til vedtak: Ansvarlis: Frist:

Brit kommer med forslag på hvordan dette kan løses ift
lønning av assistenter til neste styremøte samt forslag til lønn
av instruktører.
Rekruttstevne lørdag 13 februar i Tønsberg. Få inn A
svømmerne til å hjelpe. Sjekker med svømmehallen først.
Brit sender oversikten over rekruttstevne til Erik slik at han

kan legge ut på web.
Brit lager et skjema foreldrene som de kan krysse av å signere
på om de godtar publisering av bilder av barna på nett og

avis.

Aktivitetsdag for videregående kurs. Dropper da en trening
for A laget på en lørdag.

Brit

Brit

Brit

Vedtak: Ansvarlis: Frist:

Påmeldinger til stevner som ikke er på terminlisten
skal gå gjennom Brit/oppman n 2 dager før
påmeldingsfristen går ut.
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Sak 08/75 Leir og stevner
o TSK Stevne: oppdatering / oppgever f.eks:

- Påmeldinger(Brit/Stian)
- Dugnadsoppgaver - Status (Stian/Lene)

- Dommerstatus(Sondre)
- Stevnehefte(Øystein/grit)
- Premier (Brit/Helle)
- Loddpremier (Stian)

- Rigging og kjøring (Jonas)

- Tidtageranlegg(Jonas)
- Annet?

o Juleavslutning
o Leirstrategi2016(Alle)
r Veggli leir 2015 (ianuar + vinterferie)
. Årshjul for stevner 2015 (Erik)
r Borås - Booking camp (@ystein), Sv6mmehall (Stian)

TSK stevne.
8 klubber og 470 individuelle starter. 130 svømmere. Pluss Horten.
Dommere. Vi har 10 dommere. Må ha'J.2. Tror vi får til det.
Stevnehefte. Må få logo fra sparebank t. 24lt 26 sider
Lodd. Fredrikke har ordnet masse loddpremier. Premiene er i boks.

Må ordne med bil for tidtakersystem . Bil - henger - Øystein ordner dette.

Juleavslutning.
Ministevne med kaffe, boller og saft. Onsdag l-6 desember. @velsesoppsett - trener. A,B,C og D.

Thomas - manuell tidtakersystem? eller med stoppeklokker. Erik sjekker med Thomas.

lnnkjøp. Øystein ønsker å gijulegave til svømmerne. Ryggstartlister 38 000 ca. (850 Eur pr stk x 5)

Veggli
Har fått tilbud om Veggli for januar.15-1-7 januar. 950 kr pr person. Tom Christian har søkt om
midler til arrangement med treningsleir på Veggli som forslag. Får vi dette ønsker vi å gi dette til
svømmerne.

Fått tilbud om vinterferie på Veggli 4-5 dager. Eks lørdag 20 februar til onsdag.

Ønsker også å tilby C og D treningsleir. Britt følger opp dette med Helle og Petter.

Terminlister.

Ønsker å differensiere listene for partiene. Trenerteamet kommer med terminlisteforslag

Trenerteamet er enig i en uke oppstartsleir i Borås. Og trenerteamet er for at A drar til Løkken i

høstferien.
Saken meldt av: Fast sak

Vedtak: Ansvarlie: Frist:
Sende mailtil sparebank l- om annonse. Tom Christian
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Stevnehefte. Kontakte Cicero angtrykking av stevnehefte. Bør I Øystein
sende dette på fredag.

Se på rekkefØlge og format på stevnehefte.

Rigging. LØrdag kl 16:00. Sende ut mail

Brit og Stian

Stian

Linda og Lene har dommeroppfølging og skjaerer opp melon I Linda og Lene

tilstevne.

Vekseltil kiosken" Tom Christian

Juleavslutning onsdag kl 16 desember kl 18. Sjekke med Tone

og Petter ang øvelsesoppsett. Thomas med tidtakersystem j Erik
(og Jonas)

Drar til Veggli 15-17 januar. Vedtatt

Trenerteamet er samstemte om L uke Borås og Løkken i

høstferien. Vedtatt.

Svømmere som har på badetØy i dusjen blir utvist fra klubben
i 2 uker!
Erik og Lene kan komme med innspill til Brit for et skriv som I Erik, Lene, Brit

skal gå til svømmerne om hvorfor det er viktig å dusje uten
badetØy, samarbeid med svømmehallen etc.

Sak 28/15 Gjennomgong arbeidsgru
Prosessen har ikke gått videre pga tidsmangel og arbeid med å forstå klubbens administrative
behov. Styret informerer Adm.leder om prosessen og blir enige om vidre framdrift.

Saken meldt av: @ystein
Forslae til vedtak: Ansvarlie: Frist:

Vedtak: Ansvarlis: Frist:

Utsettes

Sak 23fi5 Reg
Kasserer oppdaterer styret.
Ligger godt an ift prognoser for 2015.

Saken meldt av: Tom Christian

Forslag til vedtak: Ansvarlig: Frist:

Sjekker opp styrehonorar for alle styremedlemmer og vara.

Vedtak: Ansvarlis: Frist:

lnnkjøp av 5 ryggstartlister, pro action camera for å filme
under vann og gi feedback. Gi ryggstartlister i julegave på

julefesten. Er innenfor rammene, Vedtatt.
Erik bestiller

E rik

Styr* ru*t* i ;r n l<"r I t i n gjrsf* r*l



Sak 31fi5 Dommere
NSF har vedtatt er at det skal oppnevnes minimum 12 dommere på approberte stevner. Det er da fornuftig å

ha litt flere på lista. Ved oppmøte av færre enn 12 kan overdommer unntaksvis vurdere om det er tilstrekkelig
med dommere.

Selv om det ikke er noen krav til dommere i egen klubb bør klubben få flere dommere, både for å være bedre

dekket til egne stevner, men også som kan bidra på andre stevner. Det kom spørsmål i forbindelse med

BergmannSvpm også om vi kunne stille med noen dommere der, og kan vi stille opp for andre er det lettere å

få nok dommere til egne stevner.

Saken meldt av: Brit / Petter
Forslas til vedtak: Ansvarlig: Frist:

Vedtak: Ansvarlig: Frist:

Eventuelt 7 - V'
Det er et ønske om å loggføre alle vedtak slik at det blir lettere å følge opp vedtak i ettertid
Saken meldt av: Tom Christian
Forslag til vedtak: Ansvarlig: Erik Frist:

Ønsker å opprette en vedtakslogg for styrets vedtakshistorikk
tilbake til mars

Vedtak: Ansvarlig: Frist:

Eventuelt 2 - Trenere på C/D
Det har kommet ønske om at de eldre svømmerne på A partiet skal benyttes som trenere på C og D

Saken meldt av: Mari
Forslas til vedtak: Ansvarlis: Frist:

Vedtak: Ansvarlig: Frist:

Utsettes til neste styremøte

Eventuelt 3 - Politiattest
Oppdatering politiattest. <Nå har Britt og jeg tatt tak i politiattester igjen for å få en oversikt over det.
Vi var på møte med svømmeskolen på fredag der jeg fikk sett og registrert politiattesetene til de som
allerede har og levert ut bekreftelse og sØknadskjema til de som trenger å søke. Lurer i den
forbindelse på om annsvar for politiattester kan flyttes fra deg til Britt (du og jeg strår registrert pr
idag). Lurer også på om det er lurt med politiattest for alle styremedlemer da vi ofte blir brukt som
ledere på stevner/turer? Sitat:Trenere, instruktører og lagledere saw skøl hø direkte kontakt metl
mindreårige eller mefinesker wed utvlkfingshe:ntmtng, vil ølllidt,ære am{;tilet av ordningen.>

Saken meldt av: Linda

Forslas til vedtak: Ansvarlig: Frist:

Vedtak: Ansvarlig: Frist:
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Brit oppnevnes som ansvarlig for politiattester og oppfølging I Brit
av alle nøkkelpersoner TSK besitter og har levert politiattest

Eventuelt 4 - Innkiøpsønsker
1. Malmsten Ryggstartlister (850 Euro/stk)
2.GoPro Action kamera (3.200 NOK)

3.Tidtagningsanlegg (250-300.000 NOK)

Saken meldt av: Sportslis team
Forslag til vedtak: Ansvarlig: Frist:

Vedtak: Ansvarlie: Frist:

lnnkiøp av ryggstartlister og GoPro camera vedtatt

Eventuelt 5 - Hjemmeside
Gjennomgang og innspill rundt ny hjemmeside

Saken meldt av:

Forslag til vedtak: Ansvarlig: Frist:

Vedtak: Ansvarlig: Frist:

Eventuelt 6

Saken meldt av:

Forslag til vedtak: Ansvarlis: Frist:

Vedtak: Ansvarlig: Frist:

Eventuelt 7

Saken meldt av:

Forslag til vedtak: Ansvarlig: Frist:

Vedtak: Ansvarlie: Frist:

Teie,

Referent:
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Referat godkjent

Lta \kb

Styremedlem 
\
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Lene Farmen Hall

Sekretær
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iah Stensholt
Kasserer

Sondre lsaksen Malm

Byma


