Sportsklubben Speed
FOTBALL – SVØMMING
STIFTET DEN 13. JULI 1918
TILSLUTTET:
OSLO IDRETTSKRETS
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Sportsklubben Speeds Årsmøte 2018
Onsdag den 21. mars 2018 kl. 18.30, Grorud samfunnshus
Styret har med dette gleden av å innkalle til årsmøte i SK Speed onsdag den 21. mars 2018 kl.
18.30.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, ha vært medlem av SK Speed i minst
én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
Også medlemmer under 15 år har adgang til møtet og har forslagsrett.

Saksliste
1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten (og forretningsorden).
3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandling av idrettslagets årsmelding. (Legges ut senest en uke før årsmøtet.)
5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand. (Legges ut senest en uke før årsmøtet).
6. Behandling av innkomne forslag og saker. (Legges ut senest en uke før årsmøtet.)
7. Vedtakelse av idrettslagets budsjett (Legges ut senest en uke før årsmøtet.)
8. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan. (Legges ut senest en uke før årsmøtet.)
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor for å revidere idrettslagets regnskap.
10. Valg (valgkomiteens forslag legges ut senest en uke før årsmøtet):
a) Leder (for 2 år)
b) 2 styremedlemmer (for 2 år) og 2 varamedlemmer (for 1 år)
c) Kontrollkomité med 2 medlemmer
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
f) Valg av styre for svømmegruppa og fotballgruppa.
Dokumenter vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside (www.sk-speed.no).

Oslo, 29. januar 2018
Hovedstyret
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Årsberetning 2017
for
Sportsklubben Speed
Svømmegruppa

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i klubben. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet.
Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i klubben.
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Klubbinformasjon
Klubbnavn:
Stiftet:
Idrett(er):
Postadresse:
E postadresse:
Internettadresse:
Organisasjonsnummer:
Bankforbindelse:
Bankkonto:
Medlem av:
Tilknyttet:

Sportsklubben Speed, Svømmegruppa
13. Juli 1918
Svømming
Postboks 5, Kalbakken, 0901 Oslo
dagligleder@sk-speed.no
www.sk-speed.no
984 027 354
DNB
1607.85.95306
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges svømmeforbund, Oslo Svømmekrets

Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Styremedlem(mer):

John-Ivar Antonsen
Per-Christian Hovden
Marianne Olsen
Cathrine Helsingeng
Tanya Erbe
Bente Årøen
Taoufik Elmousai

Valgkomité:

Tove Korneliussen (leder)
Dag Røstad
Ove Hildrum
Line Røed (vara)

Autorisert regnskapsfører:

SOLANUM AS (orgnr 977 052 394)
Ensjøveien 18
0661 OSLO

Godkjent revisjonsselskap: UNIC REVISJON AS (orgnr 999 327 885)
Vekstsenteret Olaf Helsets vei 6
0694 OSLO
Kontrollkomité:

Narve Nesbø
Heidi Kielberg
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Styrets arbeid
Styresammensetning
Svømmestyret i Sportsklubben Speed fikk inn 2 nye medlemmer i 2017, Bente Årøen og
Taoufik Elmousai. Resten av styret fortsatte sine verv fra 2016. Noureddini Boukili trakk seg
ut av styret etter et halvt år og ble erstattet av varamedlem Taoufik Elmousai.
Ansvarsområdene i styret fortsatte i samme form som 2016, med unntak av at Bente Årøen
ledet Informasjon, Kommunikasjon og Markeds utvalget (IKM), og Per-Christian Hovden som
overtok som nestleder etter Noureddini Boukili. Styret er enig i at deres brede erfaring
innenfor styrearbeid og den kompetanse som foreligger innenfor deres ansvarsområde har
vært gjeldende for at vi sammen har lyktes i å levere kvalitet innenfor Svømmesporten og de
sakene som har fortont seg i 2017. Sportsklubben Speed valgte ny modell for styreutskiftning
hvor styret blir valgt inn for 2 år av gangen, men bare halve styret velges på nytt hvert år.
Dette senker risikoen for at kompetansen i styret skal forsvinne etter hvert valg. Styret tror
at Svømmegruppa har fått stabilisert lederskapet i klubben og at vi kan glede oss til det
kommende arbeid i 2018. Styret er representert med en kvinne andel på 57 % (43 % i 2016).
Styret mener det er viktig med en vekting av begge kjønn i styrearbeidet.
Styremøter
Det er avholdt 14 styremøter (siste søndag hver kalendermåned) hvor av 2 er
ekstraordinære (09.11.2017/04.12.2017). Det er behandlet 141 saker (110 saker 2016, 63
saker i 2015). Styret ønsker å nevne følgende saker som viktige for sportsåret:
a) Sak 06/2017 Søknad - teknisk arrangør LÅMØ 2018: Stevneutvalget har sendt inn
søknad til Svømmeforbundet
b) Sak 11/2017 Årshjulet for Svømmegruppa 2017: Vi finner en løsning på å få med alt
manglende i årshjulet.
c) Sak 12/2017 Annerkjennelsesprogrammet Norges Svømme forbund: Sportsklubben
Speed har levert undersøkelse for nivå 2.
d) Sak 21/2017 Treningsmengde Sprint Gruppa: Forslag om å tillegge gruppa mer
vannflate
e) Sak 26/2017 Summercamp (svømming/fotball):Treningsleir, en uke med fotball, lunch
og svømming.
f) Sak 35/2017 BUL/BTV svømmerne ønsker overgang til SK-Speed: Gruppen består av
femten (full gruppe) utøvere som tilhørere klassen S 14 (utviklingshemmede).
g) Sak 36/2017 Sportsklubben Speed, LSVK og OI: NM Langbane 2018: Fellessøknad om
NM Langbane på Tøyen 2018.
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h) Sak 69/2017 Høring ny Mesterskapsstruktur i svømming: Egne kvalifiseringskrav for
stafetter basert på langbanesesong.
i) Sak 87/2017 Godkjennelse retningslinjer ved Reiser: Retningslinjer ved reiser
gjennomgått og diskutert sist møte.
j) Sak 88/2017 Sponsing av klubbklær og badehetter: Nye svømmere i F-Gruppa og BULGruppa trenger Speed farver.
k) Sak 102/2017 Jubileumstur 2018: Vi går gjennom de tre forslagene som er utarbeidet.
l) Sak 111/2017 Kontorlokaler Sportsklubben Speed: Administrasjonen har et lokale
som kan være aktuelt.
m) Sak 124/2017 Kåre vinner av 100 års jubileum badehetter: Vinner utropes av
Svømmestyret på klubbmesterskapet.
n) Sak 133/2017 Sportslig leder Tom Eilert Karlsen: Rollen som Sportslig leder og
hvordan bør denne utøves?.
o) Sak 140/2017 Nettverks infrastruktur for Stevne og klubbdrift: Investering av utstyr i
størrelsesorden 50 000 NOK.
Det svømmestyret er mest stolt av å ha fått i gang i sportsåret 2017
er arbeidet med virksomhetsplanen for klubben. Dette har vært et
tema i mange år i klubben og den 9. Mars 2017 fikk klubben besøk
av Sverre C. Fjermestad fra Norges Svømmeforbund. Cathrine
Helsingeng fra Svømmestyret valgte å holde i prosessen og hun
gjorde en flott jobb. Hele 29 utøvere og 32 voksne var med i
prosessen. Sportsklubben Speed hadde i god tid i forveien
gjennomført anerkjennelsesprogrammet og hatt en god dialog med
forbundet. Møtet startet med en kort presentasjon av de fremmøtte
og forventninger til møtet.Deltagerne satt i gruppe og diskuterte
forventninger og hva som lå bak disse. Det var stort engasjement
der alle bidro konstruktivt. Gjennom dialogen fant vi frem til noen
felles utfordringer alle var enige om. I grove trekk var det disse tre
områdene det må jobbes med:
1) Kommunikasjon på alle nivåer
2) Bredere og flere treningstilbud, også mer tid i anlegg
3) Organisasjons-og kulturutvikling
Det var mange meninger og innspill om hvilke veivalg og hvilket fokus klubben skal ha. Det
var hele veien en god tone, og dialogen ble dreid i retning av hva som kan gjøres på kort sikt
samt hva som kan oppnås over tid. Klubbkvelden kan oppsumeres med følgende tabell:

__________________________________________________________________________________
Postadresse:
SK Speed
Postboks 5, Kaldbakken
0901 Oslo
Hjemmeside: www.sk-speed.no

Bankkonto:
1607.85.95306

- 95 -

Treningsadresse:
Nordtvet Bad
Gårdsv. 4.
0952 Oslo

Sportsklubben Speed
Svømmegruppa

Allerede 27. April 2017 ble det satt opp en workshop på Grorud Samfunnshus av Noureddini
Boukili for å få utarbeidet en kommunikasjonplan for Sportsklubben Speed. Til stede var Ola
Viken, Tanja Erbe, John-Ivar Antonsen, Taoufik Mousaoui, Marianne Olsen, Raymond Rasch,
Kristian Austveg, Sissel Ingvaldsen og Noureddini Boukili. Følgende ble konkludert:
1) Kommunikasjonsplangruppen skal i første omgang avgrense scopet til å jobbe med
kommunikasjonsflyt mellom diverse utvalg og styreorganer i klubben.
2) Det skal også utvikles kanaler for å sørge for at all kommunikasjon og informasjon fra
diverse utvalg og styreorganer når ut til medlemmene.
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3) Kommunikasjonsplangruppen skal utarbeide et dokument som skal reflektere
ovenstående aksjoner.
Videre arbeid med virksomhetsplan skjer i et møte 9. Oktober 2017 hvor klubben leide lille
festsal for å kjøre en workshop for foreldre, trenere og utøvere fra 14 år og oppover. Møtet
ble ledet av Sverre Fjermestad fra Svømmeforbundet. Hensikten med møtet var å kartlegge
gode innspill til videre utvikling av virksomhetsplan for en arbeidsgruppe som ble satt på
møtet. Sportsklubben Speed har definert sin visjon som skal bygges gjennom de definerte
verdiene og deres virksomhetside:
Flere, bedre, raskere!
Grensesprengende, Likeverd, Glede
“Med et godt sosialt fellesskap, og høy kompetanse, skaper vi et sterkt inkluderende
mangfold, med sterke resultater, fra svømmeopplæring til toppsvømming.”
På slutten av høsten 2017 ble det satt opp en sportslig plan som spiller en viktig rolle i
virksomehetsplanen. Målet var å få ferdigstilt virksomhetsplanen for Sportsklubben Speed til
generalforsamlingen 21. Mars 2018. Datoen for ferdigstillelse er blitt utsatt til høsten 2018.
Dette da utarbeidelsen av sportslig plan tok lenger tid en planlagt.
Svømmestyrets deltakelse eksternt
Deltakere fra Svømmestyret var sammen på Kompetansehelga 2017 som arrangertes på
Thon Hotel Oslo Airport fra 31. Mars til 2. April 2017. Det var totalt 11 påmeldte fra
Sportsklubben Speed.
Hensikten med
kompetansehelga er å gi
økt kompetanse og
forståelse til sentrale
roller i klubb. Norges
Svømmeforbund mener
kompetanseheving og
organisasjonsforståelse
vil utvikle klubben, og
slik sikre at det er
attraktivt å være ansatt
og givende å være engasjert i klubben. Denne helgen er en fantastisk arena for å få innblikk i
norsk svømmeidrett, lære mer om egen rolle, bygge nettverk og få tips til videre utvikling av
egen klubb. Følgende ordsky ble laget av alle deltakerne etter helgen:
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Trener/lederkonferansen 2017 gikk av stabelen 8.10. September og også dette året var det et
vellykket arrangement (Thon Hotel Arana Lillestrøm)
i regi av Norges Svømmeforbund. Konferansen er en
arena for motivasjon, læring og erfarings utveksling
– og passer for ALLE klubber, uavhengig av størrelse
og ambisjonsnivå. Den holdes for alle grener, har
egen trenerkonferanse for stup og svømming og
Nettverkssamling for dommerinstruktører.
Sportsklubben Speed var godt representert med 10
stykker fra våre styrer, trenere, administrasjon og
kursavdelingen (2016 med hele 11 stykker, 6 stykker
2015).
Svømmestyrets leder har deltatt på alle møtene avholdt av Oslo Svømmekrets med Håvard
Bekk i lederstolen (Lambersether Svømmeklubb). Styret inneholder 8 deltakere fra de andre
svømmeklubber i Oslo. Her diskuteres saker som har felles betydning for alle klubbene, og i
2017 som i 2016 har de viktigste sakene omfattet bygging av flere svømmeanlegg for økt
vannflate, gratis baneleie for trening til våre medlemmer og flere møter med BYM for å
fremme bedre vilkår for svømmesporten. Svømmekretsen har fått et tettere og bedre
sammarbeid de siste årene. Årets sekretær er Michael Hemminghyth. Oslo Svømmekrets har
i 2017 innstilt Hedi-Anne Birkeland til valgkomiteen i Oslo idrettskrets som leder av
idrettskretsen. Svømmekretsen mener at Hedi-Anne har både de personlige og faglige
egenskapene som kan bidra til at svømmeidrettene blir representert på en utmerket måte i
idrettskretsen.
Svømmestyrets leder og Elisabeth Sagen (representant i styret i ISU) har deltatt på Idrettens
Samarbeidsutvalg i Bydel Grorud (ISU), møtet ble avholdt 12. September 2017. Her møtes
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representanter fra de fleste idrettslag i Groruddalen. Utveksler erfaringer, sommer
aktiviteter og diskuterer fremtiden. På årsmøtet fordeles de lokale aktivitetsmidler (LAM) og
fordelingsnøkkelen tar utgangs punkt i antall medlemmer i klubbene, hvor man får et tillegg
for medlemmer fra 13 – 19 år. Sportsklubben Speed mottok 227 470 NOK (2016: 239 455
NOK, 2015: 200 725 NOK). Elizabeth Sandra Sagen ble valgt inn i styret til ISU den 15.
September 2015. Hun har vært representant i styret siden og sitter også for 2018.
Underutvalg av svømmestyret
Sportslig utvalg
Sportslig utvalgs oppgaver er å følge opp de sportslige føringer og målsetninger som er satt
for klubben. Overordnet er utvalgets ansvarsområder terminlister, treningstider, oppfølging
av sportslig satsning, sportsplan og oppfølging av trenere. Gjennom 2017 besto sportslig
utvalg av:
•
•
•
•
•
•

Cathrine Helsingeng (Styrerepresentant)
Tom Eilert Karlsen (Sportslig Sjef)
Kristian Thorsvald (Hovedtrener)
Jon Marius Rønning (Breddetrener)
Jon Arne Bjerkli (Reiser/klubbkolleksjon)
Linda Amundsen (Reiser/klubbkolleksjon)

Følgende trenere er ansatt i Sportsklubben Speed for sportsåret 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprintgruppen (+Assist. E & F)
Hoved- og A-gruppetrener
Bredde- og B-gruppetrener
C-gruppetrener
D-gruppetrener
E-, F-gruppetrener
Assistent trener E- og F-gruppa
Speed United (S14)

Sara Torp Myhre
Kristian Torsvald
Jon Marius Rønning
Silje Austveg
Kristian Korneliussen
Heidi Skjebstad
Ellen Kessel
Kristian Austveg

BUL/BTV svømmerne ble en del av Sportsklubben Speed i
begynnelsen av April 2017. Gruppen består av 17 utøvere som
tilhørere klassen S 14 (utviklingshemmede). Kristian Austveg
har trent BUL/BTV i 10 år og vil fortsette å trene gruppen
fremmover (BUL/BTV som idrettslag ble lagt ned i begynnelsen
av 2017). Speed United deltar på 2 til 3 stevner i året.
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Landsstevnet i svømming for utviklingshemmede er et årlig stevne for svømmere fra hele
landet. I år arrangeres det på Gjøvik 23-24. September. På dette stevne er det plass til
utøvere på alle nivåer, enten en er med på sitt første stevne eller har vært med flere ganger
tidligere. Kvalitetsmessig skal Landsstevnet være på nivå med et NM. Det er høytidelig
åpning med taler og nasjonalsang, det er innmarsjer, mange flotte prestasjoner,
premieseremonier – og ikke minst er det mye EKTE IDRETTSGLEDE. Speed United gjorde det
veldig bra på årets landsstevne og i 2018 skal dette stevnet avholdes på hjemmebane,
Nordtvet BAD den 22 til 23. September.
OI og Speed arrangerte sammen det tradisjonsrike Julestevnet for
funksjonshemmede (klasse 14) den 9. Desember 2017. Full
idrettsglede i svømmehallen på Para-svømming på Nordtvet Bad, med
tilsammen 21 svømmere fra Lambertseter, Vivil og Speed. Stor finale
med hele 5 lag som stilte til stafetten. Alle fikk svømmebriller og
deltakerpremier og selve julenissen kom innom!
Stevneutvalg
Stevneutvalget består av flere undergrupper. Dette fordi det er mange arbeidsoppgaver som
inngår under et stevne. Administrasjon og oppfølging av undergruppene skjer via
stevneadministrasjonen som i 2017 har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Marianne Olsen (Utvalgsleder)
Ola Viken (Dommeransvarlig)
Håkon Røed (Lisensansvarlig)
Olav Navelsaker (Tekniskansvarlig)
Ove Hildrum (Premieansvarlig)
Noureddin Boukili (Medlem)
Vibeke Wold (Mannskapsansvarlig)

Under stevneutvalget har man følgende undergrupper som er selvstendige arbeidsgrupper,
men følges opp av stevneadministrasjonen.
a) Teknisk stevne er de som står for den tekniske gjennomføringen av våre egne
stevner. Medlemmer i denne gruppen er:
•
•
•
•

Ola Viken
Olav Navelsaker
Ove Hildrum
Håkon Røed
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b) Stevnepåmelding er en gruppe som står for påmelding av egne utøvere til egne og
andres stevner både rekrutt og approbert. Medlemmer i gruppen er:
•
•
•

Andre Knutsen
Håkon Røed
Olav Navelsaker

c) Kafeteria på egne stevner tilhører egentlig sosialt utvalg, de ansvarlige er:
•
•
•

Jenny She Cheung
Gro Elin Mekiassen
Tove Myrbakken

Stevneutvalget har gjennom 2017 økt profesjonalisering av egne stevner, noe som også har
vist seg å gi effekt på den økonomiske inntjeningen. Sammenligner vi Speed Open 2017 med
2016 har klubben en økonomisk økning på nesten 34 %. Utvalget har jobbet jevnt og mye
med tilslaget om å få være teknisk arrangør av LÅMØ 2018 som Sportsklubben Speed fikk av
Svømmeforbundet. I tillegg har det vært mye aktivitet i forhold til NM langbane 2018 som
klubben skal være med å arrangere.
Sosialtutvalg
Utvalget jobber for å øke trivsel, dugnadsinnsats, kommunikasjon og bredde i klubben.
Gjennomførte arrangement i regi av Sosialt utvalg i 2016:










Juletrefest 2017
Klatrekveld
Råtassen og Råskinnet 2017
Oslo utendørs klatrepark
Løkken oppstartssamling
Fårup Sommerland
Action House
Fangene på Fortet
Nyttårssvøm

Sosialt utvalg har i 2017 bestått av:
•
•

Per Christian Hovden
Tanja Erbe
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Utvalget har jobbet gjennom aktivitetsåret for å få sosiale aktiviteter på kartet, og utvalget
har lykkes i å skape svært hyggelige arrangementer for store og små. Et viktig mål har vært å
få på plass en representant i hver svømmegruppe inn mot Sosialt Utvalg.
Våre glade kafè gjeng har dette året økt sortimentet i kafèen med flere varmretter. Dette har
skapt en sunnere profil og en snakkis intern og eksternt. Kafè gjengen har gjennom året
bestått av:












Jenny She Cheung
Tanya Erbe
Gro Elin Mekiassen
Tove Myrbakken
Heidi Kielberg
Heli Saar
Lala Kassimova
Hege Farnes Hildrum
Malin Andersen
Mona Kamnes
Silja Skogstad Tuv

Kafè gjengen holder stevnekafèen, kafè ved sosiale arrangementer og søndagskafèen
gjennom aktivitetsåret.
Sosialt utvalg gjennomførte årets oppstartsleir på Løkken fra 6 – 12. August med hele 73
påmeldte utøvere, dette er en økning på hele 39,7 % fra de siste årene.
Økonomi og medlem
Utvalgets ansvarsområde er å følge opp økonomien i svømmegruppa i forhold til budsjett,
samt til enhver tid å ha oversikt over medlemsmassen til Sportsklubben Speed. Gjennom
2017 har gruppen hatt følgende medlemmer:
•
•
•
•

John Ivar Antonsen (økonomi/budsjett)
Noureddin Boukili (økonomi/kontroll)
Elizabeth Sandra Sagen (Medlem og faktura)
Kristian Austveg (daglig leder)

Det bemerkes at utvalget ikke er fornøyd med oppfølgingen fra Regnskapsfører for
aktivitetsåret 2017. Sportsklubben Speed har ikke fått regnskapsrapport per kvartal som er
satt som et minimum i rapporteringen. Økonomiutvalget forventer at klubben kommer til å
gjøre noen grep for å få dette på plass for 2018.
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Informasjon, Kommunikasjon og Markedsutvalg (IKM)
Ansvarsområder er informasjon og kommunikasjon i Sportsklubben Speed svømmegruppa.
Medlemmer i gruppa er:
•
•
•
•
•
•

Bente Årøen (utvalgsleder)
Kristian Austveg (daglig leder)
Heidi Skjebstad (trener, nettsideoppratør)
Nora Øverås (kursansvarlig, nettsideoppratør)
Noureddin Boukili (kommunikasjon)
Raymond Rask (Sponsor og marked)

Utvalget har fått på plass en oppdatert nettside i 2017. Siden er blitt mer presentabel og det
er lettere å finne informasjon. Facebook og Instagram er også knyttet til siden for å gi den
mer liv. Klubben har fått på plass en kommunikasjonsplan, i tillegg til at referater fra
klubbens møter blir publisert på nettsiden. Raymond Rasch har fått inn flere sponsorer i
løpet av 2017. I tillegg har han fått innvilget en søknad om pengestøtte (200 000 NOK) for å
tilby opplæring/kursing og fritidstilbud til grupper som vanligvis ikke får tilbyd svømme
undervisning grunnet prisnivået.
Kursavdelingen
Kursavdelingen står for svømmeopplæring og bidrar med inntekt til klubbens
konkurransegrupper. Kursavdelingens overordnete ansvarsområder er planlegging og
gjennomføring av kurs i regi av Sportsklubben Speed. Avdelingen har hatt en svært bra
utvikling de siste årene. Dette takket en formidabel jobb levert av kursansvarlig med sine
instruktører. Medlemmer i kursutvalget for 2017 er:
•
•
•

Kristian Austveg (Daglig leder)
Noureddin Boukili (Hovedstyremedlem)
John-Ivar Antonsen (Svømmegruppas leder)

Katrine Holter har vært kursansvarlig i kursavdelingen frem til 3. September 2017. Runa
Muller, Sara T Myhre, Elin Malja, Pia Bjerke og Sjyaamala Loganathan er hovedinstruktører.
Ved siden av har klubben ca. 30 instruktører.
Sportsklubben Speeds kurs er delt i to hoveddeler:
a) Trygg i vann (Norges svømmeforbunds kursstige).
b) Andre opplæringskurs (skolen)
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a) Trygg i vann kursene gjennomføres på kveld og helg. De fleste av våre svømmere er innom
trygg i vann før de kommer inn i klubben. Oppbyggingen av kursene kan det leses mer om
her: www.tryggivann.no. Trygg i vann har en nettportal for påmelding og evaluering,
benyttes mye som kommunikasjonskanal inn mot våre medlemmer i opplæringsgruppene.
b) Andre typer kurs er brorparten skole og barnehagesvøm, herunder sommerskolen og ulike
type intensivkurs for skolen. Full satsing fra det offentlige på barnehagesvøm som har fått
bevilget 66 MNOK i budsjett for å sette fart på svømmeundervisningen. Skolesvøm har fått
en ramme på 30 MNOK. Sportsklubben Speed kan levere alt til skolesvøm foruten om
pedagogisk leder. Det ville blitt bedre og billigere for skolen om vi kunne levert hele pakken.
Vi har hatt kurs i alle skoleferier med unntak av juleferien. I sommerferien er vi leverandør
av instruktører og har på det meste minst tyve instruktører på jobb som håndterer over
tusen barn pr dag. I høst og vinterferie driver vi forsterket skoleundervisning, Påske og
høstferie er det MYcall som river i gratis svømmekurs for 160 barn pr runde. Med alle
opplæringstilbud er det over fire tusen barn og unge som er innom oss i løpet av året; noen
bare i en hektisk uke, andre gjennom hele året. Veksten i kursavdelingen foregår på dagtid,
dette er ett tegn vi ser over hele landet, med barnehagesvøm og skoleopplæring.
Nora Øverås (23) tiltrer som ny kursansvarlig i Sportsklubben Speed 1.
Oktober 2017, hun er ansatt i fulltidsstilling, og vil få mer enn nok å
gjøre i en klubb med stadig større aktivitet og etterspørsel. Nora har
de siste årene vært en del av lederteamet i kursavdelingen i
Lambertseter svømmeklubb, og foruten omfattende erfaring derfra i
alle deler av kursdriften, har hun blant annet også bachelor i Kreativ
Markedskommunikasjon. Nora har også bedrevet svømming (og
synkron) selv, og har et uttalt ønske om å bidra til å videreforedle og
utvikle kursdriften i klubben.
Kvalitetssikring, kompetanseheving og nye rutiner: Hovedfokuset for de ordinære kursene
har vært å øke kvaliteten på samtlige nivåer i kursstigen. Det innebærer innkjøring av nye
rutiner for instruktør og hovedinstruktør, utdanning av instruktører og rekruttering av nye
instruktører. I tråd med dette har vi startet et prøveprosjekt på Kristian Austvegs initiativ: å
ha hjelpeinstruktører som hjelper til der behovet er størst. Klubben har fått 3 nye hjelpeinstruktører, som ser ut til å ha funnet sin plass og som hittil har fungert veldig bra. Det har
også vært en del instruktører som har gjort en utmerket jobb, disse er nå på opplæring til å
bli hovedinstruktører slik at vi har flere med denne kompetansen og sikrer at vi aldri trenger
å avlyse kurs.
Rekruttering og opplæring av nye instruktører har vært nødvendig for at oppdragene vi har
på dagtid: skolesvøm, barnehagesvøm og spesialoppdrag skal kunne gjennomføres
tilfredstillende. I oppstarten av Oktober 2017 hadde klubben 3 instruktører på dagtid, på
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nåverende tidspunkt er det 10, hvorav 3 er på opplæring for øyeblikket. Sportsklubben
Speed har hatt mange oppdrag og det er gledelig å se at vi klarer å bemanne alle vaktene
med dyktige instruktører.
For å styrke kompetansen hos den enkelte instruktør, har Jon Marius kjørt begynner
instruktørkurs, ca 10 av våre instruktører har allerede gjennomført dette. Fremover vil det
være prioritert å få de som holder kurs på videregående nivå, skal ha gått gjennom det
videregående instruktørkurset.
Vi skal også til Kompetansehelga der vi stiller med daglig leder, svømmeskoleansvarlig og 5-6
hovedinstruktører. Hovedinstruktørene og noen instruktører har også fått muligheten til å
være med på etterutdanningsmodul i småbarnspedagogikk, og etterutdanningsmodul i
nøkkelferdigheter hos Lambertseter Svømmeklubb.
Kunne tilby et bredere og mer inkluderende kurstilbud: Sportsklubben Speed har tidligere
hatt en type voksenkurs som ikke har vært for et spesifikt nivå, men som man har delt i
grupper etter nivå ved første kursdag. Klubben har valgt å dele voksenkurstilbudet i tre
deler:
1) Voksen nybegynner: ingen krav til forkunnskaper. Målet er å bli trygg på grunt vann,
komfortabel med å ha hodet under vann, flyte på mage og rygg, gli, skape fremdrift
med beinspark.
2) Voksen crawl/rygg: må kunne svømme sammenhengende 50 meter, valgfri art. Dette
er et tilbud for de som allerede kan svømme, men som ønsker å forbedre teknikken
og bruke svømming som en treningsform.
3) Kvinnekurs: Nora setter igang rent kvinnekurs på Lindbrud på søndager for første
gang i neste kursrunde. Håper på mange påmeldte.
Kristian Austveg har jobbet med et tilbud for
funksjonshemmede, som klubben skal gjennomføre på
Romsås.
Det er gjennomarbeidet og klargjort endringer i forhold
til månedelig fakturering for trygg i vann kursene (Norges
svømmeforbunds kursstige) slik at kursdeltakere slipper å
melde seg på neste kursrunde, men melder seg av når en
ikke ønsker å fortsette i kurstrappen. Det vil da være
lettere for klubben å flytte deltakere opp i stigen når de
har bestått kravene for neste nivå.
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Utvikling av klubb, trenere, ansatte og foreldre
Norges svømmeforbund gjennomførte kompetansehelgen 31. Mars – 2. April 2017 på Thon
Hotell Oslo Airport. Der fikk Kristian Thorvald, Jon-Marius Rønningen, Kathrine Holter, Runa
Muller, Bjerkli og Kristian Austveg av våre ansatte faglig påfyll, erfaringsutveksling og
veiledning til nyttige verktøyer for svømmeklubben. Trener/lederkonferansen 2017 som gikk
av stabelen 8 – 10. September var Jon-Marius Rønningen, Bjørn-Harald, Silje Austveg,
Kristian Korneliussen, Heidi M. Skjebstad, Sara T. Myhre og Kristian Austveg fra våre ansatte
representert. Deltakerne opplevde også dette året et vellykket arrangement på Thon Hotel
Arana Lillestrøm levert av Norges Svømmeforbund.
Norges Svømmeforbunds Anerkjennelsesprogram nivå 1 - 2017
ble gjennomført for Sportsklubben Speed i dette aktivitetsåret.
Anerkjennelsesprogrammet (AKP) er et verktøy for å analysere
klubbens status rundt organisering og drift. AKP gjør klubbens
ledelse bevisst på hvilke utviklingsområder som bør prioriteres.
AKP skal gjennomføres en gang i året. Med «ledelse» menes
styret, hovedtrener, svømmeskoleansvarlig og andre sentrale i
klubbens aktivitet og drift. Spørsmålene i AKP er fordelt i fem
ulike innsatsområder:
1)
2)
3)
4)
5)

Medlemsskap
Organisasjon og ledelse
Aktivitetsutvikling
Trenere og utdanning
Foreldre, frivillighet og kommunikasjon

Sammendrag av undersøkelsen viser at klubben oppnådde 126 av 160 mulige poeng, dette
gir en poengskår på 78,8% (2016: 180 poeng av maks 275. Poengskår på 65,5 %).
Breddetrener Jon-Marius Rønningen har gjennomført deler av trener 3 kurset sponset av
Sportsklubben Speed. Han vil fortsette utdannelsen gjennom 2018.
Begynnerkurs for instruktører ble gjennomført av mange av våre ansatte. Kurset har som
mål å gi deltakerne praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne gjennomføre svømmeundervisning enten det foregår med èn elev eller med en skoleklasse. For Vanntilvenning,
kjernefunksjoner, HLR og livredningsprøve instruktørkursene er vår Breddetrener Jon-Marius
er kursholder.
Målet med Norges svømmeforbunds instruktørkurs (Videregående instruktør), er at
deltakeren skal få innsikt og forståelse for hvordan man tilrettelegger opplæring som gir
allsidighet og øker trygghet i vannet, i et trygt og sosialt miljø, og kunne formidle oppbygging
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av svømme arter, starter og vendinger, samt livredning i vann. Kurset inneholder metodikk
for å formidle en rekke svømme teknikker, med bakgrunn i kursnivåene Sel, Sjøløve, Delfin
og Hai. Det var 11 instruktører som gjennomførte dette i aktivitetsåret 2017.

Dommere
Sportsklubben Speeds svømmegruppe er pålagt å kunne stille med et bestemt antall
dommere (Oslo svømmekrets anbefaler minimum 5 dommer pr klubb). Klubben er selv
ansvarlig for å besørge rekruttering, utdanning og oppfølging av dommere. Det er over
mange år gjort en aktiv markedsføring fra klubbens daglig leder for å få rekruttert nye
dommere. Klubben i vårt hjerte har for sportsåret 2017 økt klubbens antall dommere fra 21
til 29 (2015: 15 dommere):
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Oversikt over krets- og forbundsdommere i svømming ligger på Medley. Dette er den
offisielle oversikten over alle svømmedommere i NSF. Det er et prioritert fokus på
rekruttering av dommere i Svømmeforbundet og Sportsklubben Speed bemerker seg ved å
være klubben med flest dommere.
Idrettslige resultater
Sportsklubben Speed er en klubb som ønsker å tilby barn, ungdom, funksjonshemmede, og
voksne (kurs) svømmeundervisning og trening. Dette gjennom et sunt miljø med gode
verdier slik at en hver kan bli så god som en selv ønsker. Det er ikke kun snakk om
svømmeteknikk og svømmetrening eller å svømme så mange meter som mulig. Det som
teller for oss er helheten, og miljøet vi skaper sammen. Det er viktig for oss at en hver utøver
som ønsker det skal få muligheten til å utvikle seg til sitt fulle potensiale.
Klubben jobber ikke bare innenfor toppidretten, men har også sterk fokus på bredden, vi har
dette aktivitetsåret økt tilbudet til sprintgruppen (som klubben skapte i 2016), med 1 dag
mer trening og lengre treningstid. Vi tror at for veldig mange er det tilhørighet og det sosiale
aspektet den viktigste grunn til å møte opp på trening. For å beholde svømmerne må
klubben bidra til å gjøre disse båndene sterkere.
Sportslig plan 2017
Sportslig utvalg mandat er å ivareta Svømmegruppas etterlevelse av den sportslige
modellen/rammeplanen som er lagt for Sportsklubben Speed, slik at det
sportaktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. Sportslig utvalg skal også
etterse at klubben forholder seg til og etterlever interne retningslinjer og overordnede
retningslinjer fra Norges Svømmeforbund (NSF).
Sportslig utvalgs formål er å være:





Rådgivende organ for styret i sportslige spørsmål
Rådgivende organ for trenere i sportslige spørsmål
Overvåke at sportslige retningslinjer blir fulgt
Avdømming der det er sportslige motsetninger og som er i strid med NSF’s
retningslinjer

Hovedmål for sportslig fremgang dette aktivitetssåret:
a) Øke teknisk kvalitet i alle ledd.
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b) Øke snittalder oppover i gruppene.
For at vi skal oppnå våre hovedmål, er det satt følgende delmål:
1)
2)
3)
4)
5)

Riktig progresjon med økt treningsmengde, trene for å kunne prestere mere
Fokus på nasjonale og internasjonale stevner
Treningsleirer – for økt sportslig nivå
Oppstarts leir – bli bedre kjent, rutiner kommer på plass
Rutiner og fokus over tid skaper trenings- og prestasjonskultur

Trenerutvikling:
Vi skal satse på å utvikle egne trenere til trener 1 utdannelse. I tillegg gi dem muligheter for
kurs etter behov. Etterudanningsmoduler - Det settes av 3 x 3 timer til dette og fordeles
utover året. Eks. Deltagelse på trener/leder konferansen. Hovedtrener og Breddetrener får
internasjonale konferanser etter behov.
Utøverrepresentanter:
Sportsklubben Speed ønsker at utøverne skal bli hørt både med hennhold til treninger og i
andre fora. I den forbindelse skal det være 2 utøver-representanter, en gutt og en jente.
Disse velges av A- og B-gruppas utøvere. Utøverreprensentantene vil være et kontaktpunkt
for utøvere mot trenere i førsterekke og eventuelt sportsligutvalgs styrerepresentant.
Utøvermøte gjennomføre 1 gang i året hvor de utvalgte styrer møter. Agenda lages en uke
før møtet i samarbeid med trener og eventuelt sportsligutvalgs styrerepresentant.
Treningsplan for 2017:

Sportslig virksomhet gjennom stevner
Det har gjennom sportsåret blitt tilbakelagt mange gode sportslige prestasjoner. Svømmegruppa har
deltatt på følgende approberte og rekrutt stevner gjennom aktivitetsåret:
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Stevne

Dato

Gruppe

Ansvarlig

Asker Open
LÅMØ kvalikken
ÅS Open
Ås rekrutt
Skagerak ( Kristiansand )
LÅMØ ( Lambertseter )
Eknessvøm ( Krokstadelva )
OBOS CUP ( eget stevne på Nordtvet )
LSVK rekrutt
Meny Open ( Skjetten )
ÅM ( Levanger )
Speed Rekrutt
Marienlyst Open ( Drammen )
Bergen Swim festival
Ski rekrutt
Ski Open
OI Open langbane ( Tøyenbadet )
Asker vårstevne
Lambada rekrutt
Lambadalekene ( Lambertseter )
Nebbursvollen ( Lillestrøm )
Bockenstendroppet ( Sverige )
NM LANG (Trondheim)
Skjetten Open
Speed Rekrutt
OI Open ( Norges Idrettshøyskole)
Lambertseter Open
Giffi rekrutt
GIFFI Høst Open
Speed Open
Arena rekrutt
NM Jr / UM kort ( Kristiansand )
Ski rekrutt
Follo Open
Bærum Open ( Nadderud )
Klubbmesterskapet
Arena open ( Lambertseter )

6 – 8 januar 2017
14 – 15 januar 2017
22.jan
22.jan
27 – 29 januar
10 – 12 februar
19.feb
4 – 5 mars
05.mar
1 -2 april
21 – 23 April
22.apr
28 – 30 april
5 – 7 mai
20.mai
20.-21. mai
20 – 21 mai
26 .- 28 mai
11.jun
17 – 18 juni
24 – 25 juni
30/6 – 2/7
8 – 11 juli
16 – 17 sept
23.sep
13 – 15 okt
20 – 22. okt
28.okt
28.okt
3 – 5 nov ALLE
12.nov
16 – 19 nov
25.nov
25-26. nov
1 – 3 des
09.des
17. des

ABCD

Håkon
Håkon
Olav
Olav
Håkon
Håkon
André

E
EF
ABCD
kvalifiserte
B ikke deltar LÅMØ
Alle
EFG
BCD
kvalifiserte
EFG
B ikke deltar ÅM/BSF
A og B kvalifiserte
EFG
E
A
BCD
EFG
A B C DE
DE
BC
Kvalifiserte
ABCD
EFG
ABCD
A B 2004 o e
EF
E
Alle
EFG
kvalifiserte
EF
E
BCD
Alle
CDE

Olav
André
André
Olav
André
Håkon
Olav
Olav
Håkon
André
Olav
André
Olav
André
Håkon
André
Olav
Andre
Håkon
Olav
Olav
Olav
Håkon
Olav
Andre
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Deltagelse LÅMØ/ÅM/NM gjennom aktivitetsåret:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

35 kvalifiserte til LÅMØ, Lambertseter BAD
7 deltagere på ÅM, Levanger
0 NM kortbane senior, Bergen
8 deltagere NM Langbane, Trondheim
8 deltagere NM Kortbane, Kristiansand
2 deltagere UM Kortbane, Kristiansand

Sportsklubben Speed har gjennomført følgende stevner i 2017:

Sportslig virksomhet gjennom leirer og bortereisestevner
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Klubben har deltatt på mange stevner og leirer utenfor egen region. Utøvere har gjennom
disse turene hentet inspirasjon, erfaringer og nye bekjentskaper til andre svømmeklubber.
Spesielt ønsker klubben å trekke frem Oppstartsleir til Løkken dette aktivitetsåret fordi det
var rekordhøy påmelding. Klubben opplever at disse leirene har hatt et sosialt innhold som
har styrket klubben sportslig. Ut fra tabellen ovenfor ser man utvikling i sportslig satsing i
forhold til leirer, hvor klubben fra 2015 til 2017 har en aktivitetsøkning i kroner på 61 %.
Oppsummert sportslig prestasjoner i 2017
Tabellen til høyre viser antall lisensierte svømmere i Sportsklubben
Speed de siste fem årene. Er det realistisk å øke lisensierte
svømmere med 4 stykker pr år, eller bør vi sette et høyere mål? Som
vi ser økte vi med 11 fra 2016 til 2017. Vi har allerede ved oppstarten
av 2018 sett at klubben har 8 flere svømmere til LÅMØ enn i 2017.
Tabellen nedenfor viser antall deltakere fra Sportsklubben Speed i
2017 på LÅMØ, ÅM, UM og NM. Orange kolonne viser estimert deltakelse for 2018:

En annen måte å se fremgang på er Fina poeng. Dette er poeng som hver utøver får av hver
øvelse. Tabellen nedenfor viser de siste 4 årene for Sportsklubben Speed:
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Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Utviklingen i svømmesporten har vært formidabel de siste årene. Dette har medført en
markant kvalitetsheving i Norge, som vi også kjenner igjen i vår og andres klubber:
•
•
•
•
•
•

Proffere klubber/heltidsansatte trenere
Bedre utdannede trenere
Større satsning i klubbene
Tøffere krav til NM enn noen gang
Flinkere utøvere
Flere utøvere

Det er gledelig å se at frafallet i gruppene er lav, noe som tolkes til at
det blir gitt et godt tilbud til utøverne og at det er trivsel i klubben.
Fina poeng tabellen for de fire siste årene viser økning i antall
svømmere innenfor høye poengsummer, og ut fra prestasjoner på
LÅMØ, ÅM og UM utvikler klubben mange gode fremtidige svømmere.
For dette aktivitetsåret har klubben mottatt en bronsjemedalje på UM
debutant av Eva Erbe på 100 bryst med tiden 1.13.39, Sportsklubben
Speed gratulerer utøveren.
Sportsklubben Speeds LÅMØ kvalifiserte 2018:
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Sportsklubben Speed
Svømmegruppa

Sportsklubben Speed
Svømmegruppa

Økonomi
Sportsklubben Speed gjorde et økonomisk greit år i 2017. Med utgangspunkt i
Sportsklubbens hovednivå (tabell ovenfor) kan vi se at vi har et negativt resultat på 364 075
NOK som er 82 148 NOK bedre enn budsjettert underskudd på 446 223 NOK (2016 hadde
klubben et positivt resultat på 175 693 NOK som er 501 299 NOK bedre enn budsjett).
Hovedgrunnen til at Sportsklubben Speed ikke har brukt hele sitt budsjett er at vi i
aktivitetsåret 2017 hadde mindre tur/reise kostnader enn budsjettert (411 428 NOK), og et
lavere kostnadsnivå på sosiale tiltak (85 843 NOK). Men dette medfører også en reduksjon i
inntekt på egenandeler fra foresatte på tur/reise på 236 286 NOK. Sportsklubben Speed
mottok 133 079 NOK i ikke budsjettert bingoinntekt i aktivitetsåret (Bingoinntekt 121 071
NOK pluss noen små andre positive avvik). Klubben fikk 267 331 NOK mere i baneleie fra OSK
enn budsjettert. Tabellen over viser en økt lønnskostnad på 268 073 NOK høyere enn
budsjett. Dette skyldes økt aktivitet i kursavdelingen, som igjen har skapt en total økning i
kursinntekter på 349 009 NOK (Kursinntekt Trygg i vann (TIV) ned 79 927 NOK, Barnehage/
skolesvøm opp hele 428 936 NOK). Det er dyrere lønnskostandsmessig å ta inn så høy innekt
på Barnehage og Skolesvøm enn TIV kurs. Økning regnskapshonorar på 48 500 NOK. Ellers
kan det nevnes at Datakostnader er 42 631 NOK høyere enn antatt på grunn av investering
av iPads til trenere og gebyr kostandene er hele 34 390 NOK høyere enn budsjettert.
Kursavdelingen hadde et resultat på 0,5 % bedre enn budsjett (2016: 3,8 %).
Treningsavgift
Svømmestyret har vurdert justering av treningsavgiften halvårlig i 2017 og har konkludert
med at det ikke har vært nødvendig å gjøre noen justering etter 10 % justering i årskiftet
2015/2016 . Følgende tabell viser utviklingen i treningsavgiften:

Svømmestyret har i budsjett prosessen 2018 enstemmig konkluderte at det ikke var
nødvendig å justere treningsavgiften første halvdel av 2018.
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Medlemstall
Med ”medlem” menes personer som er registrert i klubbens medlemsregister og har oppfylt
sine forpliktelser overfor klubben. Medlemsskap er først gyldig og regnes fra den dag første
kontingent er betalt. Hver person skal kun telles en gang i klubben, uansett hvor mange av
klubbens aktiviteter vedkommende deltar på. Tabellen under fremviser medlemsmassen for
Sportsklubben Speed i aktivitetsåret 2017:

Kursvirksomheten er en viktig bidragsyter til medlemsmassen til Sportsklubben Speed.
Medlemsavgiften er satt til 200 NOK pr år for barn og 250 NOK pr år for voksne. Det er ikke
planlagt endringer i avgiften.
Medlemsutviklingen siden 2007 frem til nåtid fremvises i tabellen nedenfor:

Det er viktig å merke seg at medlemsutviklingen har en utvikling på 5 % de siste årene, mens
kostnadsnivået i klubben har vokst med 22 %, noe som indikerer en sterk økning i sportslig
satsing (aktivitetsnivået). 22 % økning aktive svømmere er i hovedsak Speed United 16
svømmere og Sprint gruppa har økt til 22 svømmere, eller svaks økning i alle grupper.
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Med vennligst hilsen
for Sportsklubben Speed

John-Ivar Antonsen

 john-ivar.antonsen@sk-speed.no
Direct + 47 997 03 233
www.sk-speed.no
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Unic Revisjon AS
Medlem av Den norske Revisorforening
Vekstsenteret, Olaf Helsets vei 6
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo
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www.unicrevisjon.no
Foretaksregisteret: 999 327 885 MVA

Til årsmøtet i Sportsklubben Speed

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Sportklubben Speeds årsregnskap som viser et underskudd på kr 370 875. Årsregnskapet består
av balanse per 31. desember 2017 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser
i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av styrets årsberetning, men inkluderer ikke
årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Sportsklubben Speed

side 1 av 2

- 38 -

Revisors beretning 2017

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:


identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid,
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen
av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet
knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt
drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen
for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen
ikke fortsetter driften.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, struktur og innhold,
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.
Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet
av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 9. mars 2018
Unic Revisjon AS

Arild Breivold
statsautorisert revisor
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Revisors beretning 2017

Sak 6
Innkomne forslag og saker

- 7 a) Fastsettelse av medlemsavgift og treningsavgift
Styrets forslag: Medlemskontingenten fastholdes
på kr. 250 for voksne og kr. 200
for barn pr. år.
- 7 b) Fastsettelse av treningsavgift
Styrets forslag: Gruppestyrene gis fullmakt til å
fastsette treningsavgifter.
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Sak 7
Budsjett for SK Speed
- Budsjettforslag for 2018
OBS:

Vedlagt er kun styrets overordnede budsjettforslag. Det
mer detaljerte budsjettforslaget for vedtakelse av
årsmøtet sendes medlemmene ved henvendelse til:
budsjett@sk-speed.no
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- 42 -8 148 783
3 037 242
4 336 255
584 513
7 958 010
-190 773
2,3 %

DRIFTSINNTEKTER
Direkte driftskostnad
Lønnskostnad
Drifts- og adm. Kostander
DRIFTSKOSTNADER
Årsoverskudd/Underskudd
Margin:

2017

2018
-4 850 000
-2 833 776
-2 445 648

Budsjett

47,9 %
28,0 %
24,1 %

54,9 %
25,6 %
19,5 %

Andel av inntekt

9 080 546
364 075
-4,2 %

10 529 396
399 972
-3,9 %

-8 716 471 -10 129 424 Andel av kostnad
3 643 407
4 386 010
40,1 % 41,7 %
4 768 731
5 367 486
52,5 % 51,0 %
668 408
775 900
7,4 %
7,4 %

-4 789 009
-2 227 905
-1 699 558

Regnskap

Styrets forslag til budsjett innebærer et underskudd for 2018 på kr. 399.972.

-4 465 327
-2 215 336
-1 468 120

Trygg i vann & andre kurs
Aktiviteter/LAM/MVA (Stevne)
Treningsavgift/Egenandeler

2016
Regnskap

Beskrivelse

Resultatregnskap

Budsjett

Sportsklubben Speed 2018

Sak 8
Organisasjonsplan for SK Speed

- Organisasjonsplan for SK Speed, inkl. undergruppene

- 43 -

Sportsklubben Speed
Organisasjonsplan

Organisasjonsplan iht SK Speeds vedtekter § 15 (9), fastsatt av generalforsamlingen den 7.
mai 2013, senest med endringer gjort 30. mars 2016:
Hovedstyret
Sportsklubben Speed ledes, mellom klubbens årsmøter, av klubbens hovedstyre. Med unntak
av årsmøtet, er alle øvrige organer i klubben underlagt hovedstyrets myndighet, jf. loven § 18.
Hovedstyret delegerer myndighet i den utstrekning hovedstyret finner det hensiktsmessig og
forsvarlig. Hovedstyret kan alltid trekke tilbake myndighet som er delegert.
Hovedstyrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Leder og nestleder velges hvert sitt år,
og henholdsvis 2 og 3 av styremedlemmene tilsvarende. Varamedlemmer velges for ett år om
gangen.
Dersom en styreplass som ikke er på valg ved første årsmøte blir ledig før årsmøtet, velger
årsmøtet også representant til denne plass for det påfølgende år.
Dersom leder eller nestleder fratrer styret, kan styret selv blant sine faste medlemmer velge ny
nestleder.
Ved stemmelikhet i hovedstyrets møter har lederen dobbeltstemme.
Undergrupper
SK Speed er for tiden aktiv i to idrettsgrener; svømming og fotball. For hver av disse idretter
har klubben en undergruppe som ledes av et gruppestyre. Undergruppene skal selv besørge
medlemskap i sine respektive særforbund.
Årlige møter og undergruppers organisasjonsplan
Undergruppenes årlige møter foreslår selv organiseringen av egen gruppe gjennom sin
organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Organisasjonsplanen til undergruppene gjelder så
lenge den ikke er i strid med klubbens organisasjonsplan eller hovedstyrets vedtak.
Styremøteprotokoller
Gruppestyrene pålegges å føre protokoll fra sine møter. Innkalling til styremøter og
protokoller fra styremøter for undergruppene skal fortløpende sendes hovedstyret.
Medlemsregister
Undergruppene har ansvar for å føre medlemsregister for sine respektive medlemmer slik
hovedstyret har bestemt i tråd med loven.
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Undergruppers styresammensetning
I styret for svømmegruppa skal det i tillegg til leder og nestleder sitte 5 styremedlemmer. Det
skal også velges to varamedlemmer til styret.
Svømmestyrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Leder og nestleder velges hvert sitt år,
og henholdsvis 2 og 3 av styremedlemmene tilsvarende. Varamedlemmer velges for ett år om
gangen.
Dersom en styreplass som ikke er på valg ved første årsmøte blir ledig før årsmøtet, velger
årsmøtet også representant til denne plass for det påfølgende år.
Dersom leder eller nestleder fratrer styret, kan styret selv blant sine faste medlemmer velge ny
nestleder.
I styret for fotballgruppa skal det i tillegg til leder og nestleder sitte 5 styremedlemmer.
Gruppen skal også velge to varamedlemmer til styret.
Undergruppenes årlige møter velger egne valgkomiteer som til neste årsmøte skal foreslå
kandidater til de aktuelle valg i undergruppene.
Årsrapporter og budsjett
Hver undergruppe skal innen utgangen av januar hvert år avgi en årsrapport til hovedstyret.
Likeledes skal hver undergruppe innen samme tidsfrist avgi forslag til budsjett for det
kommende år.
Dersom en undergruppe i løpet av året står i fare for å overskride en budsjettpost innenfor
kontoklasse 4 til 7 (kostnader) skal hovedstyret omgående informeres.
Regnskap
Hver undergruppes styre skal utpeke minst én person som har ansvaret for kontakten mellom
undergruppen og klubbens regnskapsfører, og som derunder har ansvar for fremsending av
bilagsmateriale og for at understyrene holdes orientert om regnskapssituasjonen. Bilag skal
fremsendes når regnskapsfører ber om det, og senest en gang pr. måned.
Utnevnelser til årsmøte/ting, utvalg mm.
I de tilfellene årsmøtet ikke har utpekt noen til å representere klubben i årsmøte/ting, utvalg
ol, har hovedstyret fullmakt til å foreta slik delegasjon, og kan delegere til undergruppenes
styrer tilsvarende fullmakt hva gjelder egen idrettsgren.
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For svømmegruppa er fastsatt følgende organisasjonsplan:
Styret
Styret i SK Speeds Svømmegruppe skal som minimum bestå av:





Leder
Nestleder
5 styremedlemmer
2 varamedlem

Svømmestyrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Leder og nestleder velges hvert sitt år,
og henholdsvis 2 og 3 av styremedlemmene tilsvarende. Varamedlemmer velges for ett år om
gangen.
Dersom en styreplass som ikke er på valg ved første årsmøte blir ledig før årsmøtet, velger
årsmøtet også representant til denne plass for det påfølgende år.
Dersom leder eller nestleder fratrer styret, kan styret selv blant sine faste medlemmer velge ny
nestleder.

Utvalg
Svømmegruppas styre kan oppnevne utvalg. Utvalgene skal ha minst en leder og ett medlem.
Medlemmene i utvalgene utnevnes i utgangspunktet for ett år. Medlemmene av styret har
ansvar for hvert sitt utvalg eller kan eventuelt selv være medlem.
Svømmegruppa skal minst ha følgende utvalg:





Sportslig utvalg
Økonomiutvalg
Stevneutvalg
Kursutvalg

Svømmestyret innkaller leder for hvert utvalg minst to ganger i året for rapportering og
koordinering.

Kursavdelingen
Kursavdelingen har følgende roller:




Kursansvarlig
Hovedinstruktør
Instruktører

Svømmestyret skal oppnevne et kursutvalg som har oppfølgingsansvar overfor
kursavdelingen.
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Utvalg og ansvarlige roller
Oppnevning av komitéer og ansvarlige roller
Komitéer og ansvarlige roller kan oppnevnes av styret og utvalgene mellom hvert årsmøte ved
behov. Styret og/eller utvalgene utpeker personer til å fylle nødvendige komiteer og
ansvarlige roller hvor det ikke fremgår av Organisasjonsplanen hvem som skal fylle rollen.
Leder fra hver komite skal rapportere til styret minimum to – 2 – ganger hvert år og skal delta
i styremøter under behandling av saker når styret ber om det.
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For fotballgruppa er fastsatt følgende organisasjonsplan:
Styret
Styret i SK Speeds Fotballgruppa skal som minimum bestå av:





Leder
Nestleder
5 styremedlemmer
2 varamedlem

- 48 -

Sak 9
Engasjement av revisor
- Styrets forslag:

UNIC Revisjon AS v/statsaut. rev.
Arild Breivold.
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Sak 10
Valg
- Valgkomiteens innstilling
- Styrets innstilling til valgkomite
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Innstilling fra valgkomiteen
Hovedstyret:
Leder:

Ola Viken (2 år)

Styremedlemer:

Sissel Ingvaldsen (2 år)
Vibeke Wold (ny) (2 år)

Varamedlemmer:

--- (1 år)
--- (1 år)

Kontrollkomité:

--- (1 år)
--- (1 år)

Svømmestyret:
Leder:

Cathrine Helsingeng (2 år)

Nestleder:

Marianne Olsen (1 år)

Styremedlemer:

Tanja Erbe (2 år)
Nina Hoff Sørensen (ny) (2 år)
Raymond Rasch (ny) (2 år)

Første varamedlem:

Audun Kleven (1 år)

Andre varamedlem:

Jenny Cheung She (1 år)

Fotballstyret (fra fotballgruppas årlige møte):
Leder:

Vidar Arnesen (2 år)

Nestleder:

Kyrre Paulsen (1 år)

Styremedlemer:

Bernt Nikolaisen (2 år)
Oddgeir Holberg (2 år)
Roger Holberg (1 år)
Kenneth Leinann (1 år)

Varamedlemmer:

--- (1 år)
--- (1 år)
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Styrets forslag til valgkomité:
Leder:

Ove Hildrum (1 år)

Medlemmer:

Silje Tuv (1 år)
John-Ivar Antonsen (1 år)

Varamedlem:

Tom Jacobsen (1 år)

Styrets forslag til representanter til ting og møter:
Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjonsledd
Sportsklubben Speed har representasjonsrett.
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