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20. Godkjenning av referat, og innkalling:
Merknad til referat: Vi bør diskutere mer angående LÅMØ.
21. Oppmelding av saker eventuelt.
‐Ungdomsløftet.
‐LÅMØ
‐Arbeidsavtale trenere.
‐Pizzalotteriet.
‐Informasjon til foreldrene.
‐Terminliste
‐Støtteordning til arrangementer

22. Svømmekurs trygg i vann, Espen orienter om status og forbedringer, spørreskjema til deltakere.
Det er delvis for lite instruktører, Espen ønsker mer bistand for å planlegging og gjennomføring.
Nytt kurs startet i vår, ferdig i september. Blir en runde til med kurs før jul.
Publisering av kurs: Plakater fra svømmeforbundet, der vi fyller inn våre tilbud. Henges opp ulike
steder. Informasjon deles ut på skolene, «flygeblad». Legge inn på Tryggivann informasjon om når
neste kurs er planlagt, få til en «venteliste» funksjon.
Det er en spørreundersøkelse under utvikling, for kurs deltakerne/foreldrene. Dette for å få generelle
tilbakemeldinger og vurdere behov for endringer. Dette godkjennes. Det blir 9‐10 spørsmål. Espen vil
framlegge endelig skjema til høsten, før utsending.

23. Nye satser for treningsavgift
Utarbeidet forslag om forandret treningsmengde/baneleie og estimert budsjett for bassengleie
godkjennes. Treningstider for Trim‐ og rekrutt‐gruppen reduseres fra to til en gang i uka, da flere
pleier å komme bare en gang i uka. Se oversikt nedenfor.
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For 2025/16 settes en enhetlig treningsavgift for alle grupper på 1250,‐ i halvåret, betales i høst og
vår. Estimert underskudd på 13.500,‐ dekkes med inntekter fra foreldre dugnad (Pizzalotterie).

‐
‐

REFERAT
STYREMØTE
fra 9. juni 2015
Trønderhallen, kl.18.30 – 20.50

24. Kassereren orienterer om økonomisk status
Det er tilstrekkelig likviditet på driftskontoen og inntekter/utgifter innenfor budsjettert ramme. På
sparekontoer disponerer vi for:
Tidtakeranlegg: 40.611,‐ Livredning 111,‐ Foreldreforening 115272,‐ Treningsleir/Barcelona 43000,‐
Det er ikke innbetalt treningsavgift fra alle svømmere. Det er tidkrevende med flere kontrollrunder.
Espen og Oddgeir ser på de som enda ikke har betalt avgift angående trening og svømmeskole.
Oddgeir ser for ser at enhetlig treningsavgift vil forenkle nåværende rutine for fakturering og
kontroll. Generelt vurderer han evt. å bytte betalingssystem og kommer med forslag.

25. Anskaffelse av tidtaker anlegget i år.
Henning har hentet inn 5 tilbud som ligger mellom 197.000,‐ til 350.000,‐

Henning og Grete ser på disse, og kommer med forslag til styret for å avgjøre type og tidspunkt for
innkjøp. Forslag til anlegg, og budsjett for dette legges frem ved neste styremøte, muligens kan det
skaffes deler av anlegget.
Forsøke få inn penger utenfra, Trønderhallen, kommune, Svømmeforbundet, sponsorer. Muligens
delbestilling av utstyr.
26. Retningslinjer for tilskudd for mesterskaper og stevner
Taes opp på møte til høsten.
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27. eventuelt: Ungdomsløftet
Tine og Torkild tar saken. Sender ut søknad nå. Tar dette til høsten.

28. eventuelt: LÅMØ
Planleggingsmøte om dette Trønderhallen mandag 15/6‐15 Kl 19:30

29. eventuelt: Arbeidsavtale trenere
Torkild tar kontakt med Svømmeforbundet for å høre hvilke avtaler som brukes.
Henning har en avtale fra tidligere, han sender denne til Torkild. Vurderes om det skal være honorar,
eller lønn ut ifra disse.

30. eventuelt: Pizzalotteri
Kursene i Svømmeskolen skal ikke ha pizzalotteri. Deltakere betaler kursavgift som er dekkende for
kostnader og klubben har de siste årene generert inntekter fra gjennomføring av svømmeskolen.

31. eventuelt: Informasjon til foreldre
Elisabet skriver og sender ut. Dette lages med sesongstart.

32. eventuelt: Terminliste
‐Kretsforbundsdommer, forbundsdommer, og starter kurs i september.Dette kolliderer med
svømmestevne. Sheila sender forespørsel til kretsen om man kan flytte stevne.

33. eventuelt: Støtteordning
Det ble bestemt økonomisk støtte til svømmer Signe Hogstad for å delta på langbane NM i Bergen i
juli 2015. Dette innebærer støtte til treningsleir sammen med TrondheimsSLK (2000,‐), NM
reisekostnader Bergen (2000,‐) og støtte for ledsager (2000,‐), da Signe er eneste deltaker fra
Levanger og klubben ikke stiller med trener på arrangementet.

Sekretær for referatet: Elisabeth og Henning
Neste styremøte tirsdag 25.08.2015 kl.18.00 – 20.00
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