
Referat fra møte i Hovedstyret SK Speed, 16.2.2017 kl. 18.30 
 

Til stede: 

Viken, Boukili, Ingvaldsen, Jacobsen, Saar, Hildrum 

Observatører: Austveg, Antonsen 

 

Forfall: 

Lier, Paulsen 

 

15/17. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

Godkjent. 

 

16/17. Godkjenning av referater fra hovedstyremøte 17. januar 2017. 

Godkjent. 

 

17/17. Fastsettelse av neste møtedato. 

Neste møte er 7.3.2017 klokken 18.30. 

 

18/17. Romsås bad. Noen har vedtatt varmtvannsbad. Hvordan reagere? 

Hovedstyret diskuterte saken og ble enige om veien videre. Det jobbes videre med saken. Alle 

medlemmer får en epost om saken i morgen, og det tas fortløpende stilling til om saken skal 

eskaleres. 

 

19/17. Rapport fra svømmegruppa 

Nye svømmere i A: Tre fra LRK, to interne (Tomas Aguilera og Simen Flood Kvien) 

Klubbkveld 9.3.2017. 

Medlemsmøte 14.3.2017. 

Gode resultater i LÅMØ. 

Sosialt utvalg har høy aktivitet. Foreldrekontakter er på plass. 

Antonsen fortalte at svømmestyret nå vil invitere daglig leder til å delta i deler av sine møter. 

Saker som er aktuelle for daglig leder settes først på dagsorden. 

 

20/17. Rapport fra fotballgruppa 

Utgår da fotballgruppa ikke er til stede. 

 

21/17. Rapport fra kursavdelingen/daglig leder. 

Ikke noe spesielt ift kurs. Midt i årets kursrunde nr. 1 – som påmeldingsmessig sett gikk noe 

bedre enn i fjor. 

 

22/17. Foreløpig budsjettforslag fra admin/svømmegruppa.  

Austveg innledet med sine vurderinger av den enkelte ansattes tidsbruk. Det var diskusjon om 

hvorvidt det var rom for å utvide administrasjonen. Formålet er at svømmestyret skal frigjøre 

tid til strategisk arbeid. Det er enighet om at kursvirksomheten er viktig for klubben. John-

Ivar foreslår at man skal vurdere å ha en administrativ stilling som har regnskapsførsel som 

en av sine oppgaver. 

 

John-Ivar la frem utkast til budsjett. Dette er behandlet i svømmestyret. 

 



Vedtak: Kristian distribuerer et dokument ift administrative oppgaver senest 22.2.2017. John-

Ivar og Kristian ser på dette sammen. Ola oppfordrer Hovedstyret til å se gjennom 

budsjettforslaget og til å komme med innspill. 

 

23/17. Årsmøtet. Oppdateringer på fremdrift. 

 

24/17. 2018 er her snart. Hva skjer? 

Vi har fått LÅMØ. 

Kristian følger opp mht Lambertseter for å finne ut hvem som har skrevet boken deres. 

 

25/17. Informasjon og kommunikasjon. Hvordan kan vi bli bedre? 

 

26/17. Orienteringssaker: (15 min) 

a) Overføring av e-post til ny webhost (Austveg). 

b) Boukili oppdaterer på arbeidet med nytt påmeldingssystem. 

c) Kommer det noe forslag til virksomhetsplan fra svømmestyret? 

 

27/17. Eventuelt. 

 


