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STYREPROTOKOLL 
Aalesund Svømme og Livredningsklubb 

2018 
Sted:  Aaslk’s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 09.01.2019 

 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 
√  Stian Tjervåg Fredriksen Styremedlem 
 X Håkon Teigeland Styremedlem 

√  Eirik Bjørnevik Utøverrepresentant 
√  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 35 Innkomne saker 

 

Ren idrett – Antidoping i klubben 

Forslag på klubbens antidopingpolicy ble lagt frem.  

 

Nye satser på treningsavgift 
Nye satser for treningsavgift ble lagt frem. 
 
Støtte til utøvere 
Forslag til støtte til utøvere ble lagt frem. 
 
Støtte til utøvere til stevne 
Det er kommet forslag om at klubben dekker deltagelse og reise og opphold for 2 utøvere til å reise til Stockholm eller 
Helsinki. 
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Treningsleir til Faro/Portugal i vinterferien 
Forslag om å flytte støtten klubben vanligvis gir til klubbens utøvere til høstleir på leir i vinterferien. 

 
Vedtak: 

1. Styret vedtok forslaget om klubbens antidopingpolicy. 
2. Styret vedtok forslaget om nye treningsavgifter. 
3. Styret tar forslaget om støtte til orientering og ber om at utvalget jobber litt mer med dette. 
4. Styret ba DL til neste møtet om å avklare med HT om det er mulig å arrangere også en høstleir for en utvidet 

gruppe utøvere før de vil avgjøre denne saken. 
5. Styret viser til klubbens prinsipper for støtte. 

Sak 36 Økonomi ved Hans  

 

Regnskap 2018 

Hans la frem regnskap for 2018 som viser et overskudd på kr 22.400,-. 

 

Budsjett 2019 

Det ble også lagt frem et foreløpig forlag til budsjett.  

 

Regnskapsfører 

Klubben har nå ca 30 personer på lønningslisten og en forventet omsetning på 5,5 mill neste år. Noe som gjør 
kasserer jobben for stor til å kunne bli gjort på frivilligbasis. Det er derfor ønskelig å vurdere en annen løsning. 

Vedtak: 

1. Styret vedtok å gi Hans fullmakt til å undersøke alternative måter å løse dette og komme med forslag til 
styret. 

2. Styret tok øvrig informasjonen til orientering. 
 

Sak 37 Sport ved Stian 

 
- Trenersamling neste uke. 
- Trenerstillinger er utlyst i flere Europeiske lang, det er kommet inn noen søknader. 
- Det jobbes med å få flere foreldre til å bidra som trener på rekrutt. 

 

Vedtak: 

1. Styret tok informasjonen til orientering. 

 
Sak 38 

 
Drift ved daglig leder 

 
- Det er klart for runde 3 med 273 barn. Det har dermed vært 843 barn totalt på kurs. 
- Det jobbes med en 4. runde før sommeren. 
- Diverse tiltak er satt inn for å markedsføre svømmeskolen 
- Det er blitt gjennomført nybegynner kurs for instruktører på Blindheim med 21 deltakere fra hele fylket. 
- Det kjøpt inn diverse utstyr til klubben, det kan søkes om tilskudd for å få dette dekt. 
- Det jobbes med sponsoravtaler. 
- Har fått kr 30.000,- fra SB1 til Paragruppen. 
- Det jobbes med å starte VilliVann gruppe og treningsgruppe for ungdom. 
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Vedtak: 

1. Styret tok informasjonen til orientering. 

V. Eventuelt, evaluering og oppsummering 

a) Eventuelt 
- Styreleder informerte om møtet med daglig leder og arbeidet med ny kontrakt. 

- Årsmøtet – innkalling blir sendt ut i løpet av helgen og legges ut på web og FB siden. 

- Sture vil se på og legge frem forslag om styrets saksgang til neste møte.  

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 3.oktober 

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

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 18 – vedtak 1 – Tiltak klubben vil ha for å unngå seksuell trakassering Sture 

Mai / Sak 20 – vedtak 3 – Utøverkontrakt Sture 

Juni / Sak 20 – vedtak 5 – Info skriv til foreldre  Stian 

Aug / Sak 21 – vedtak 1 – Svømmedyktig ungdom Sture 

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 

Des / evt                           - Håndtering av aktiviteter i klubben Sture 

Jan / Sak 35 – vedtak 4 – Treningsleirer 2019 Sture 

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

Jan / Evt                          - Styrets saksgang Sture 
 
 
 
Ålesund, 09. januar 2019 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ _______________________________ 
Styreleder    Styremedlem    Styremedlem  
Espen Remme    Anders Beite    Stian Tjervåg Fredriksen 
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______________________________  ______________________________ _______________________________ 
Styremedlem     Styremedlem    Styremedlem  
Liv Hofseth    Christin Pedersen   Hans Fredrik Furstrand 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ _______________________________ 
Vara     Vara     Utøverrepresentant 
Cathrin Remøy    Lasse Hoel    Eirik  Bjørnevik 


