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Protokoll fra styremøte i Sandnes Svømme- og Livredningsklubb 

Møtenummer: 9 / 2022 
Tid:  07.09.2022, kl. 19:00 – 21:30 
Sted: Austrått svømmehall, sosialt rom 
Tilstede: Bente Westermoen, Konstantin Monastyrev , Trond Arve Pettersen, Stine Tuxen, Randi Thon Østbø, 

Kjartan Risa, , Roy Gordon Middleton, Britt Anne Eiken Refvem, Vibeke Aga (1.vara)  
Forfall: Tord Ursin  
Saksliste: 1. Godkjenning av referat og protokoll 

2. Terminliste 2022/2023 
3. UM 2022/2023 
4. Kommunikasjonsstrategi/-plan 
5. Sykdommer 
6. Klubbtøy 
7. Svømmeskolen 
8. Treningsgruppen 
9. Møterett til styremøter 
10. Styrets kontrollfunksjon 

 

Sak 1: Godkjenning av referat og protokoll 

Vedtak:  

1. Styret godkjenner protokollen fra møtet 1. juni 2022   
 

Sak 2: Terminliste 2022/2023 

Vedtak:  

1. Foreslått terminliste vedtas, med det forbehold at styret og sportslig utvalg vil lete etter 
kostnadsbesparende tiltak for treningsleirer og reisestevner.  

 

Sak 3: UM 2023  

Vedtak:  

1. Klubben fremforhandler og tegner avtale med Quality Hotell Residence 
2. Vi står for booking selv. Reiseansvarlig tar hovedansvar for booking.  

 

Sak 4: Kommunikasjonsstrategi/-plan 

Vedtak:  

1. Ansvarlig klubbvekst lager utkast til overordnet kommunikasjonsstrategi/-plan som dekker de 
viktigste områdene for klubben, inkl. hovedprosesser og ansvarlige.  

Sak 5: Sykdommer 

Vedtak:  

1. Nestleder setter opp prosedyre/rutiner for håndtering av smittsomme sykdommer basert på 
eksisterende materiale fra Covid-perioden.  
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Sak 6: Klubbtøy 

Vedtak:  

1. Ansvarlig for klubbvekst undersøker muligheten for å utvide dagens sortiment av klubbtøy. Ansvarlig 
for konkurransegruppene bistår.  

Sak 7: Svømmeskolen 

Vedtak:  

1. Styret understreker viktigheten av god koordinering og kommunikasjon mellom styre og 
svømmeskole; dette gjelder begge veier 

2. Plan for svømmeskolen ønskes ferdigstilt før neste kursrunde i november. Arbeidsgruppen består av 
ansvarlig klubbvekst (ekstern del av planen), svømmeskoleansvarlig (intern del av planen), leder for 
svømmeskolen, styreleder og nestleder, samt andre fra svømmeskolen som valgt av 
svømmeskoleleder. Arbeidet koordineres av nestleder.  

Sak 8: Treningsgruppen 

Vedtak:  

1. Ansvarlig konkurransegrupper og hovedtrener følger opp med målrettede tiltak. Tilbakemelding med 
tiltak og effekten av disse gis til styret innen neste styremøte.  

 

Sak 9: Møterett til styremøter 

Vedtak:  

1. Hovedtrener og svømmeskoleansvarlig får møterett til styremøtene 
2. Møterett for deltakere utover styremedlemmene kan begrenses til enkeltsaker 
3. Både styrets medlemmer og inviterte deltakere må delta ved fysisk oppmøte. 

 
Sak 10: Styrets kontrollfunksjon 

Vedtak:  

1. Styreleder sender spørsmål angående styrets kontrollfunksjon videre til kontrollutvalget for 
vurdering, tilbakemelding og forslag til aksjoner.  

 

Utsatt sak til neste møte 

• HMS plan 

 
 

 

 
 
 


