Referat:

Styremøte
Mandag, 27. oktober 2014

Møtested:
Møtedeltagere:
Referent.

Radlastova (Idrettsarena), kl 19:00
Bjørn Vestly, Ingrid Meling, Kjetil Bustnes, Linn Kristin Refsnes, Randi
Mjelstad, Line Dickhausen, Eirik Holm
Inger Ognedal Egeland

Forfall:
Distribusjon:

Pr e- Post

NB: Husk å melde saker og evt. forfall på e-post til Leder

Faste poster:
Innkalling: godkjent
Referat forrige møte:
Sak nr:

Ansvarlig:

SAKSLISTE
Referat, godkjenning av referat fra forrige møte.
Kommentarer: Referat ble godkjent uten kommentarer. Det ble
bestemt at det lages et forkortet referat som legges ut på
nettsidene.

Saker overført fra forrige møte 29. september
a) Oppgaver Oppmannsrollen.
Vedtak: Denne saken overføres til neste møte.

b) Idrettslinje Sandnes VGS - orienteringssak
SSLK sine 1999 modeller er invitert til et informasjonsmøte
vedrørende at det vurderes å starte en toppidrettslinje ved
Sandnes VGS. Helge Ihle er påtenkt ansvar for denne linjen. Det
ligger en støtte på nok 60 tusen for Helge sine timer i skolen.
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Kjetil Vigestrand fører denne saken for styret.
Kommentarer: Modell er ikke klar enda, men frist for hvordan
dette eventuelt gjennomføres innen 31.12.2014.

Terminlista:
Er satt opp slik at alle grupper får delta på stevner gjennom
sesongen. Oversiktlig oppsett.
Kommentarer/vedtak: Terminliste er godkjent frem til august
2015

Behandling av forslag fra SU vedr. sak fra RSK om
Jentesatsning frem mot Nordisk UM 2016 – se
vedlegg
Vedtak: Dette gjelder jenter født 2002-2003. Initiativ taker til
dette er en ny trener fra Madla og man er usikker på at dette er
riktig for svømmerne. Styret stiller seg bak Sportslig utvalg sin
innstilling.

Gjennomgang av oppgaver Sandnes Krutten,
søndag, 2. november.
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppmøte kl 1330 i.Riskahallen lørdag. (Alle)
Det er 165 stk påmeldte.
Randi har kjøpt inn 50 stk t-skjorter. Disse er til gjenbruk.
«Baneskilt». Laminerte 2 x nr 1-6. (Inger)
Lagskilt (Inger)
Beachflagg tas med.(Eirik)
Elektronikk mm. (Ingrid)
Tor Inge Vik er starter og tar opplæring tidtakere mm.(Eirik)
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•
•
•
•

Speaker mm (Bjørn)
Garderobe, Kiosk innkjøp av mat og drikke (Linn)
Salg av program kr 20,-. Trykk mm. (Eirik)
Veksel ok (Kjetil.)

TRENINGSLEIRER 2015
Gjennomgang av disse. Det er satt opp 4 stk leirer
Påskeleir Nørresundby, NM leir Calella Spania, Oppstartleir 1
??? og oppstartleir 2 til Løkken.
Hovedtrener er positiv til at Oppstartleir 1 reiser tilbake til
Ungarn.
Kommentarer: Det ble foretatt en gjennomgang.

EVENTUELT
Det ble foretatt en gjennomgang av dugnadsarbeid i kiosk i
forbindelse med Nordsjøstevnet 7. – 9. november.
Kommentar: Vi må for fremtiden vurdere å ta på oss ansvaret
for slike store stevner da det oppleves at det er liten dugnadsvilje
blant foreldre i SSLK.

FØLGENDE SAKER OVERFØRES TIL NESTE MØTE
Sak 3. Oppgaver Oppmannsrollen.
Sak 9. Prosjekt Svømmeskolen – administrative rutiner,
kontrakter etc.
Sak 10.Klubbutvikling, oppfølging av
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anerkjennelsesprogrammet. Avtaler nytt arbeidsmøte
Sak 11. Virksomhetsplan – arbeid frem mot Årsmøte 2015
Sak 12. Julestevne SSLK 2014 – dato/opplegg.

Inger Ognedal Egeland
Stavanger, 27. oktober 2014
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