
Møte i hovedstyret 19.6.2017 kl. 18.30 
 

Til stede:  

Viken, Jacobsen, Ingvaldsen, Boukili, Hildrum (fra 18.45), Saar (fra 19.20) 

 

Observatører:  

Austveg, Antonsen 

 

Forfall:  

Lier, Paulsen 

 

53/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent 

 

54/17  Godkjenning av referater fra hovedstyremøte 15. mai 2017 

Godkjent 

 

55/17  Rapport fra svømmegruppa 

• Sommerfest 

• Trenersituasjon 

• Miniøya 

• Stevner 

• Treningstider i sommer og fra høsten. Ikke avklaring om treningstider fra høsten. 

 

56/17 Rapport fra fotballstyret 

 

57/17 Rapport fra daglig leder  

• Miniøya – strålende feedback fra alle (og det er fordi vi har bra ansatte!) 

• Barnehagekurs  

• Sommerskolen i rute, i gang fra uke 26 

• Sommercamp – 8 påmeldte hittil 

• God dialog med ansatte om krevende saker de opplever, fint med åpenhet og dialog 

her 

 

58/17 Oppsummering av vårens medarbeidersamtaler 

• Viken og Hildrum har gjennomført samtaler med Austveg, Rønning og Thorsvald. 

 

59/17 2018; orientering om planleggingen 

• Stor sportslig aktivitet: LÅMØ, NM, Landsstevnet mm 

• Jubileum: Et utvalg vurderer jubileumstur/oppstartsleir. Austveg er i dialog med noen 

om bok. 

• Det bør berammes møte med Speed Eldre (Austveg etablerer kontakt senest 

21.6.2017) 

 

60/17 Personalbehov. Antonsen og Austveg orienterer om sine betraktninger 

• Det ble orientert. Saken settes opp på første møte over sommeren. 

 



61/17 Sportslig utvalg. Behov for strukturendring? jf. styringsdokumentet. Debatt.  

• Saken ble diskutert. 

 

62/17 Status driftsavtale 

• Hege skriver et brev hvor hun inviterer byråden til Nordtvet bad i uke 32 for å 

diskutere hvordan byråden kan sette SK Speed i en situasjon som gjør at vi ikke har en 

vesentlig dårligere driftssituasjon. 

 

63/17 Orienteringssaker 

 

a) Møte med Speed Eldre 

Ola har hatt møte med Speed Eldre om forvaltning av ressurser, det er enighet om at 

de etablerer sitt eget organisasjonsnummer. 

 

b) Overføring av e-post til ny webhost 

Kommer snart! 

 

c) Kommer det noe forslag til virksomhetsplan fra svømmestyret? 

Det er aktivitet. Planen er å være ferdig til jul, slik at saken kan komme opp på 

årsmøtet 2018. 

 

64/17 Eventuelt 

 

65/17 Fastsettelse av neste møtedato 

Neste møte er 28.8. klokken 18.30. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 21.10. 

 

Hege Farnes Hildrum - referent 

 


