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Protokoll fra styremøte i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 

Møtenummer: 6 / 2022 
Tid:  06.04.2022, kl. 19:00 – 21:00 
Sted: Austrått svømmehall, sosialt rom 
Tilstede: Trond Arve Pettersen, Stine Tuxen, Randi Thon Østbø (Teams), Kjartan Risa, Tord Ursin, Konstantin 

Monastyrev, Roy Gordon Middleton, Bente Westermoen, Britt Anne Eiken Refvem (siste 30 min) 
Vara ikke innkalt.  

Forfall:  
Saksliste: 1. Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

2. Handover 
3. Plan for svømmeskolen 
4. Innemiljø i Giskehallen 
5. Mandat for sportslig utvalg 
6. Økonomirapportering 
7. Lønn 
8. Innkjøp og fullmaktsmatrise 
9. 17. mai 

 

Sak 1: Godkjenning av referat og protokoll fra forrige møte 

Vedtak:  
1. Styret godkjenner protokoll fra møtet 15.03.2022  

 
Sak 2: Handover 

Vedtak:  

1. Handover gjennomført for alle styremedlemmer 
2. Alle styremedlemmer gjør seg kjent med sportslig plan 

 

Sak 3: Plan for svømmeskolen 

Vedtak:  

1. Klubben gjennomfører et arbeid på å utvikle en ambisiøs plan for utviklingen av svømmeskolen, 
planlagt ferdig innen 30. juni. Det å styrke klubbens økonomi bør være et sentralt element i dette.  

2. Et team av Kari, Tord, Bente og Kjartan tar ansvar for dette arbeidet, og vil trekke på andre ved behov. 
Koordineres av Bente.  

 

Sak 4: Innemiljø i Giskehallen  

Forslag til vedtak:  

1. Styret gir innspill til sportslig utvalg om det er ønskelig at klubben fører oversikt over ulike former for 
skader.  
Det ble gjennomført åpen votering. Forslaget falt ved alminnelig flertall, 3 stemmer for, 5 stemmer 
mot.  

Vedtak:  

2. Styret tar bekymringen rundt Giskehallen innemiljø til orientering. 
 

Sak 5: Mandat for sportslig utvalg  

Vedtak 
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1. Styreleder setter opp forslag til mandat i henhold til og basert på styrende dokumenter som sportslig 
plan og klubbhåndbok. Legges frem som sak på senere styremøte.  

Sak 6: Økonomirapportering 

Vedtak:  

1. Status fra Konstantin ble tatt til orientering, og styret vektlegger viktigheten av at slik god 
rapportering kommer på plass 

 
 Sak 7: Lønn 

Vedtak:  

1. Det føres 7.5t arbeidsdag på reisestevner eller treningsleirer for trenere som har timelønn, med 
mindre annet på forhånd er avtalt med styrets leder eller nestleder.   

2. Ønsket om lønnsjustering tas til orientering. Styret vil jobbe for å innhente informasjon om hva det 
koster å få lønningene opp til et konkurransedyktig nivå, samt evt. konsekvenser i form av økte priser 
for klubbens aktiviteter. Nestleder legger frem som på sak på senere styremøte. 

 

Sak 8: Innkjøp og fullmaktsmatrise 

Vedtak:  

1. Forslag til fullmaktsmatrise lages av nestleder og deles med styret for godkjenning  

 

Sak 9: 17.mai 

Vedtak:  

1. SSLK ønsker å stille i folketoget til 17. mai. Søknadsskjema ble levert under møtet.  


