Asker Svømmeklubb
Trivsel, Trygghet og Fart i vann
Styremøte 04.06.2018
Leif Basberg, Tone Lauritzen, Kristin Guthe, Jørg Aarnes, Bianca Megård, Bjørg Ytre-Eide, Marte
Swakhoven, Morten Tronstad, Kåre Møllerhagen (DL)
Ikke tilstede:
SAK

TEMA

02/17

Møtereferat fra 7.5

Godkjent

9/18

Konstituering av
styret

Oppgave fordelt og identifisert. Oppgavebeskrivelsene vil bli
oppdatert i klubbhåndboken.

52/16

Sponsor

Klubben jobber sammen med Sportsaid for å få på plass
produktliste.

13/17

Jr. NM/NM 2018

15. – 18. november 2018. Holmenhallen.

66/17

Møte i NM gruppen: mandag 11.6 kl. 18:00.
Tidtakergruppen kjører kurs med Torbjørn i forkant av stevnet slik
at alle er operative på sekretariatsoppgaver.

18/17

Stiftelser

Søkt:
Sparebankstiftelsen om midler til buss
6 plater bestilt, gamle plater selges til kretsen og midlene fra
salget benyttes til reserveutstyr til tidtakersystemet.
Midler til Open water mm sjekkes ut
Søker Akershus idrettskrets om midler til integrering
Søker kommunen om tidligfase prosjekteringsmidler til klubbhus

30/17
31/17

Tilskudd økonomisk
vanskeligstilte

Info legges ut.

Barnehagesvøm

Mye som skjer for avgangsklassen i barnehagen i juni i
barnehagene, slik at flere barnehager ønsker å kjøre neste års
avgangsklasse inn på barnehagesvøm før ferien.

Søknader behandles konfidensielt.

Vurdering faste stillinger kontra timesansatte.
36/17

Seierspall

Byggfag Nesbru lager pall. Igangsettes over sommeren.

65/17

Overgang
ungdomsskole/
videregående

Vurderes høst 2018

6/18

Treningstider

Klubben har fatt tildelt mer kapasitet på Risenga.
Totalt sett er klubben fornøyd med tildeling. Vil bli endring i
treningstidene.

11/18

Akershus idrettskrets
30 år

ASK fikk ikke tildelt arrangementet.

13/18

Landsstevne

ASK vi avholde Landsstevne, jan 2019.
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16/18

Kontaktpersoner ved
metoo

Kontaktpersoner identifisert: Jørg Aarnes og Kristin Guthe fra
styret. Vil også bli lagt inn i klubbhåndboken.

18/18

Bilder

Bilder klubben kan bruke i forbindelse med NM identifisert, og vil
bli bestilt

19/18

Ektraordinært
styremøte

Forslag om at rapportering fra trenere tas i ekstraordinært
styremøte.

21/18

Dommere

Kurt gir seg som dommeransvarlig etter NM, og klubben trenger
derfor en ny dommeransvarlig.
Asker vårstevne ble kjørt med minimalt antall dommere.
Vanskelig å få tak i nok dommere.

22/18

Regnskap

Daglig leder gikk gjennom 1. tertial 2018.

23/18

Sosialkomiteen

Asker vårstevne gikk fint. Flere som ikke leverte iht til listene, og
fler som ikke dukket opp på tildelt vakt.

24/18

Oppsummering Aske
Vårstevne

Veldig fornøyd med arrangementet. Største påmelding noensinne
for dette stevnet. Se sak 23/18 for oppsummering fra
sosialkomiteen.

25/18

Struktur sportsplaner Forslag lagt frem, og vil bli diskutert med trenerne over
sommeren.

26/18

Sommerfest

Sommerfest for frivillige torsdag 21.6

