
Referat fra møte i Hovedstyret 17.1.2016 kl 18.30. 
 

Til stede: 

Ola Viken 

Hege Farnes Hildrum 

Hans-Olav Lier 

Tom Jacobsen 

 

Kristian Austveg (observatør) 

John-Ivar Antonsen (observatør) fra klokken 18.50 

 

Meldt forfall: 

Heli Saar 

Sissel Ingvaldsen 

 

Ikke møtt: 

Noureddine Boukili 

Kyrre Paulsen 

 

 

01/17  Godkjenning  av innkalling og dagsorden 

Godkjent 

 

02/17 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 19.12. 2016 

Referatet er godkjent. 

 

03/17 Fastsettelse av neste møtedato 

Neste møte 16.2.2017 kl.18.30. 

 

04/17 Status driftsavtale 

Ola og Kristian orienterte. 

 

05/17 Rapport fra svømmegruppa 

John-Ivar Antonsen orienterte. 

- Antonsen påpeker at mange av epostene kommer ut med dårlig oppsett, og at det er 

ønskelig at dette endres. 

- Julesvøm, romjulstrening og nyttårssvøm. 

- Juletrefest 11.1.2017. 

- Utøverne har deltatt i en del stevner allerede i år. 

- Første møte i svømmestyret 15.01.2017. Det er fra svømmestyrets side ønskelig med 

anskaffelse av ytterligere høyttalere av hensyn til Per Christian Hovden sin rolle som 

speaker. Det er enighet om at spørsmålet om anskaffelse av høyttalere hører hjemme i 

svømmestyret og stevneutvalget. Det forutsettes at utstyr ikke anskaffes fra et firma der 

noen av svømmestyrets medlemmer er ansatte og/eller har økonomiske interesser. 

- Det er sendt inn søknad om å arrangere LÅMØ 2018. 

- Forsikringer er et tema på dagsorden. Saken om forsikringer har status som under 

behandling i svømmestyret. Det er enighet om at svømmestyret og daglig leder må 

samhandle om dette.  



- John-Ivar Antonsen forteller at det er en bevegelse i retning av at daglig leder 

inviteres inn i svømmestyret som observatør. Hovedstyret gir tilbakemelding om at 

dette er positivt. Antonsen orienterer om at det er mulig for daglig leder å lese 

referatene fra møtene i svømmestyret, og på den måten sette seg inn i det som har 

skjedd. 

- Oversikt over svømmestyrets behov for administrativ bistand fra daglig leder er under 

bearbeidelse og legges frem for hovedstyret når det er klart. 

- Svømmestyret kontakter varamedlem Shams Farahani slik at styret blir fulltallig. 

 

06/17 Rapport fra fotballgruppa 

Utgår da Kyrre ikke er til stede. 

 

07/17 Rapport fra kursavdelingen/daglig leder.  

Daglig leder har hatt konstruktiv dialog med de øvrige svømmeklubbene om kursaktivitet på 

Linderud bad. OI vil trekke seg ut så snart pågående kursrunde er over, og hovedstyret gir 

uttrykk for å være tilfreds med det. 

 

08/17 Foreløpig budsjettforslag fra admin/svømmegruppa.  

Antonsen redegjorde for det fremlagte forslaget. Økte kontorkostnader og 100% stilling som 

kursansvarlig ligger inne i forslaget. Svømmestyret kommer tilbake vedrørende budsjett for 

sosialt og sportslig. Budsjettutvalget vurderer utgiften på post 6310 i det videre 

budsjettarbeidet. Er 3120 budsjettert for høyt? Og 3401 for lavt? 

 

09/17 Årsmøtet. Hvem er på valg, og hvem tar gjenvalg? 

Hege, Heli, Noureddine og Hans-Olaf er på valg. 

Hans-Olaf og Hege stiller til gjenvalg. Heli og Noureddine er ikke til stede og har således 

ikke opplyst noe standpunkt. 

 

10/17 2018 er her snart. Hva skjer? 

Det er søkt om å avholde LÅMØ. 

Antonsen foreslår at det skrives bok. Fest?Reise? 

Kan Speed Eldre bidra med ressurser? 

Hans Olav snakker med svigerfar 

Austveg med Lamberseter; hvem har skrevet jubileumsboken deres.  

Austveg overleverer et eksemplar av Speeds to bøker til Viken for skanning og utleggelse på 

hjemmesidene. 

 

 

11/17 Store Svin avholdes 11. februar.  

Speed Eldre trenger nytt blod. Speed har alltid glede av Speed Eldre. Når Speed Eldre nå har 

klargjort (sak 88/16) at alle tillitsvalgte er velkomne, foreslås at samtlige tillitsvalgte 

oppfordres til å delta og at Speed dekker egenandelen.  

Vedtak: Samtlige tillitsvalgte i SK Speed inviteres til å delta i Store Svin. SK Speed betaler 

egenandelen for den enkelte. Tilsvarende gjøres for samtlige av klubbens ansatte over 21 år. 

 

12/17 Informasjon og kommunikasjon. Hvordan kan vi bli bedre? 

Informasjons utvalget består av en person i svømmestyret. Klubben har et knippe personer 

som ikke er linket opp til utvalget som behandler informasjon på Facebook og Internettsiden. 

Det er ønskelig fra svømmestyret at vi får på plass et utvalg knyttet inn mot styret som jobber 



sammen om Informasjonsflyt. Det er naturlig at utvalget jobber inn mot daligleder som 

formidler mye av informasjon i klubben i dag. 

 

13/17 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? 

 

14/17 Eventuelt. 

Ny logo ble distribuert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er på gjenvalg,  

 

Møte hevet 2115 

 

Referent: John-Ivar Antonsen 


