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STYREPROTOKOLL 
Aalesund Svømme og Livredningsklubb 

2018/2019 
Sted:  Aaslk’s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 06.02.2019 

 Ålesund Tid: 19.00 - 21.00 
Oppmøte:  FM IFM Navn Funksjon 

√  Espen Remme Styreleder 
V  Christin Pedersen Nestleder 
√  Hans Furstrand Kasserer 
√  Anders Beite Styremedlem 
√  Liv Hofseth Styremedlem 
 X Stian Tjervåg Fredriksen Styremedlem 

√  Håkon Teigeland Styremedlem 
√  Eirik Bjørnevik Utøverrepresentant 
 X Cathrin Remøy Varamedlem 

V  Lasse Hoel Varamedlem 

I. Formelt til møtet 

 
Oppmøte: 
I tillegg til alle styremedlemmer var også alle varamedlemmer kalt inn.  
Daglig leder var også tilstede under møtet. 
 
Innkalling og sakliste:  
Det var ingen anmerkning til innkallingen.  
Saklisten ble enstemmig vedtatt med noen endringer. 
Styremøtet ble erklært lovlig satt. 
 
Godkjennelse av styreprotokoll: 
Forrige styreprotokoll ble godkjent. 
 
 

II. Saker til beslutning 

Sak 43 Innkomne saker / Oppfølgning av tidligere vedtak 

 

Seksuell trakassering 
Norsk Idrett har retningslinjer mot seksuell trakassering 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/  . Disse bør forankres blant 
trenerne, samt legges ut på klubbens webside. 
 
Arrangere LÅMØ 2020 
Ingen har så lagt søkt om å få arrangere LÅMØ 2020. Forslag om at klubben skal søke. 
 
Klubbens retningslinjer 
Klubben har retningslinjer for foresatte, utøvere og trenere, samt andre retningslinjer. Alle klubbens retningslinjer 
ligger på vår webside (under «om klubben»). Retningslinjene er ikke forankret i klubben og dette må gjøres gjennom 
foreldremøter, trenermøter, utøversamtaler etc 
 
Styrets arbeid 
Forslag på nye og tydelige rutiner for styrearbeid. Dette legges i klubbhåndboka under 2.6 l «Styrets arbeid».  
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Opprettelse av kriseteam 
Forslag om å opprette kriseteam, som kan håndtere alvorlige hendelser som overgrepssaker, ulykke med 
personskader, dødsfall blant klubbens medlemmer, økonomisk utroskap, klare brudd på det klubben ønsker å stå for, i 
dette ligger også mobbing og trakassering. Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller uønsket 
oppmerksomhet fra det offentlige 
Kriseteamet vil bestå av daglig leder, styreleder og nestleder. Styret skal selvfølgelig orienteres, og involveres hvis det 
er hensiktsmessig. 
  

Vedtak: 

1. Styret vedtok retningslinjene for seksuell trakassering og å starte arbeidet med å implementere dette. 
2. Styret gir daglig leder og Anders fullmakt til å sjekke opp det partiske rundt å arrangere både LÅMØ og vårt eget 

stevne, Jugensdsvøm, i 2020. 
3. Styret tok informasjon om retningslinjer til orientering. 
4. Styret vedtok nye rutiner rundt styrearbeid. 
5. Stryet vedtok å opprette kriseteam og gav styreleder, nestleder og daglig leder fullmakt til å håndtere saker som 

faller inn under dette. 
 

Sak 44 Økonomi ved Hans  

 

Regnskapsfører 

Hans har innhentet tilbud fra 2 ulike regnskapsførere som kan føre regnskap direkte i vårt system, så det kan bli et 
samarbeid mellom den ekstrener regnskapsføreren og klubbens daglige leder, samt at styrets kasserer vil ha 
innsyn. 

 

Revisor 

Det er forventet at klubben vil ha en omsetning på over 5 mill. i 2019 og dermed er det krav om ekstern revisor 
som skal revidere regnskapet vårt før neste årsmøte. 

  

Vedtak: 

1. Styret vedtok å gi Hans fullmakt til å inngå avtale med regnskapsfører. 
2. Styret vedtok å gi Hans fullmakt til å sjekke opp alternative revisorer og komme med forslag til styret. 

 

Sak 45 Årsmøte 

 
- Årsmøtet holdes onsdag 20. februar fra kl 1900 i møterommet på Moa Svømmehall. 
- Stemmeberettigede, de som har vært medlemmer i mer enn 1 mnd og er over 15 år, vil bli registeret og få 

utlevert stemmeseddel. 
- Årsmøtepapirene skal være tilgjengelig 1 uke før årsmøte og vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og evt 

øvrige informasjonskanaler. 
- Saker for årsmøtet er: 

o Tidligere godkjente forslaget fra styret om å melde klubben inn i triatlonforbundet. 
o Endring av klubbens lover, dette gjelder antall personer i styret og i valgkomiteen, samt 

endringer/krav knyttet til det at klubben nå får en omsetning over 5 mill. 
o Forlag om nytt organisasjonskart som følge av omsetning over 5. mill. 
o Valg av nytt styre 
o Valg av utøverrepresentant 
o Valg av valgkomite 
o Styrets årsberetning  
o Regnskap for 2018 med revisorsanmerkning. 
o Styrets forslag for budsjett for 2019. 
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Vedtak: 

1. Styret ønsker en ekstern dirigent til årsmøtet og vedtok å foreslå Sæther fra Idrettskretsen til denne oppgaven. 
2. Liv, Anders og Hans lager oversikt over stemmeberettigede og registering av disse. 
3. Styret godkjente regnskapet for 2018. 
4. Styret vil få tilsendt på mail for godkjenning, endelig forslag til styrets budsjett, styrets årsberetning og forslag til 

valgkomite. 

 
Sak 46 

 
Drift ved daglig leder 

 
- Daglig leder har vært i møte med svømmehallen og følgende ble tatt opp: 

o Det er ønskelig fra kommunen å stenge hallen i mai og juni, Sture jobber med å skaffe mer 
informasjon rundt dette. 

o Hallen krever nå at klubben skal betale for bruk av bassenget for de over 18 år, i hht til betalings 
regulativ, dette vil gjelde for gruppene master og voksentrening. 

- Klubben ser på muligheten til å arrangere Vill i vann leir, 1 uke, til sommeren. 
- Det startes nå opp trenings gruppe for barn og ungdom på Moa og Blindheim. 
- Svømmeskolen har begynt på igjen og det er neste fullt på alle skolebassengene. På Moa er det venteliste på 

34 hval, 9 skilpadde og 11 pingvin pr i dag. 
- Barnehage-svømming er nå inne i sin tredje runde og har da hatt 788 barn på kurs. Det er søkt om midler til 

1200 nye barn, og kurs for disse vil bli gjennomført 5 dager i uken ved Thon Hotell, en runde før sommeren 
og to runder til høsten. 
  

Vedtak: 

1. Styret tok informasjonen til orientering. 

Sak 47 Hendelse 

 

Utøverrepresentanten var ikke tilstede under behandlingen av denne saken. 

Daglig leder og styreleder informerte styret om møtet som ble gjennomført i hht vedtak fra ekstraordinært 
styremøte, den 28.01.  

 

Vedtak: 

1. Styret viser til dokumentasjon oversendt 06.02. og finner ikke at dette endrer saken og styret holder derfor 
fast ved sitt vedtak, gjort på ekstraordinært styremøte 28.01., om at det ikke er grunnlag for disiplinær 
reaksjon ovenfor hovedtrener, knyttet til hendelsen på trening 10.01., og de påfølgende dagers hendelser. 

2. Gjennom de undersøkelser og vedtak som er gjort anser styret denne saken som avsluttet og ønsker å gå 
videre. Styret minner alle om å ta vare på hverandre og støtt opp om våre dyktige og flinke utøvere. 

3. Det er et sterkt behov for foreldremøte for K1 og K2 og dette vil bli holdt mandag kl 1900 på møterommet på 
Moa svømmehall.  

V. Eventuelt, evaluering og oppsummering 

a) Eventuelt 
 

b) Saker til neste styremøte. 

Følgende møteplan er vedtatt for styret Aaslk i 2018-2019: 

Onsdag 4. april 
Onsdag 2. mai  
Onsdag 6.juni 
Onsdag 29. august 

Onsdag 7. november 
Onsdag 5. desember 
Onsdag 9. januar 2019 
Onsdag 6 februar 2019 
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Onsdag 3.oktober 

Styresak Saksansvarlig 

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

Mai / Sak 13 – vedtak 1 - Pengepremier Håkon 

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 26 – vedtak 2 – Svømmegruppe for ungdom Sture 

Okt / Sak 26 – vedtak 6 – Oppstart stupegruppe Sture 

Okt / Sak 28 – vedtak 2 – Aktivitetsdag / Livredning Stian 

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

Jan / Sak 35 – vedtak 4 – Treningsleirer 2019 Sture 

Jan / Sak 36 – vedtak 1 – Kasserer/Regnskapsfører Hans 

Feb / Sak 44                   - Regnskapsfører / revisor Hans 

Feb / Sak 45                   - Årsmøte Liv  
 
 
 
 
Ålesund, 07. januar 2019 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ _______________________________ 
Styreleder    Styremedlem    Styremedlem  
Espen Remme    Anders Beite    Håkon Teigeland 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ _______________________________ 
Styremedlem     Styremedlem    Styremedlem  
Liv Hofseth    Christin Pedersen   Hans Fredrik Furstrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ _______________________________ 
Vara     Vara     Utøverrepresentant 
Cathrin Remøy    Lasse Hoel    Eirik  Bjørnevik 


