
 Asker Svømmeklubb 
 Trivsel, Trygghet og Fart i vann  

 
Styremøte 07.01.2019 

 

Tilstede:  

Leif Basberg, Tone Lauritzen, Jørg Aarnes, Marte Swakhoven, Morten Tronstad, Kristin Guthe, 
Bianca Megård, Kari Mørk (DL) 

 

Ikke tilstede: Bjørg Ytre-Eide 

 

SAK TEMA  

02/17 Møtereferat fra 3.12 Godkjent  

18/17 Stiftelser Klubben søker NSF om delvis refusjon av innkjøpt utstyr 

Kretsen har midler i størrelse orden 10-20.000. Kom med 
forslag til aktivitet 

Akershus idrettskrets 25.000 til integrering. 35.000 utsyr til 
sommercamp. 

30/17 Tilskudd økonomisk 
vanskeligstilte 

Info legges ut. 

Midler søkes for 2019. 

Søknader behandles konfidensielt. 

31/17 Barnehagesvøm Rapport sendes inn 11.januar.  

Fylkeskommunen legger ut midler i februar, styret tar 
stilling til budsjett før årsmøte. 

Klubben tilpasser seg skoleåret, og tilpasser dette neste 
søknadsrunde. 119 barn undervises på dagens bevilgning. 

65/17 Overgang 
ungdomsskole/ 
videregående 

Informasjonsmøte Nesbru 17. januar for de som har barn 
født 2003.  

18/18 Bilder Møte med Askerbadene 16.1.19 hvor videre fremdrift 
diskuteres. 

27/18 Ny stevnestruktur Vårstevnet flyttes til høst, arrangeres i uke 38 i 2019. 

Asker Open uke 6 2019. Arrangementet er iht plan. 

Rekrutt/ Akershus idrettskrets jubileumsstevnestevne første 
helgen i desember (Akershus idrettskrets 30 år). Risenga 
svømmehall. 

ASK vi avholde Landsstevne (NM for integrerte) 23-24. mars 
2019. 

28/18 Regnskap E-faktura innført på klubbkonto. 
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Årsregnskap presenteres på neste møte. Revisorgodkjent 
regnskap forventes til styremøte i mars. 

33/18 Drift av hall Underlag produsert. Møte 8.1.19.  

35/18 Tilfredshetsundersøkelse 
for ansatte 

Undersøkelse produsert. 

Koordineres med medarbeidersamtaler for ansatte, og 
legges inn i årshjulet. 

39/18 Basseng Jevnlige møter avholdes. 

40/18 Klubbtøy Prosessen fremskyndet, avtaler inngått  

42/18 Vannpolo: Status og 
veien videre 

Økt interesse og gode tilbakemeldinger. 

43/18 Integrert gruppe: Status 
og veien videre 

Status: en trener og en utøver, men har flere trenere som 
har kurs. Ønsker å utvide tilbudet for integrerte.  

45/18 Deltakelse konferanser Air Hallbyggings konferanse 16.01, klubben har ikke 
anledning til å stille. 

46/18 Sponsorer Tas opp på årsmøte. 

47/18 Sosial “happening” for 
de som skal på 
videregående 

Informasjon for de som skal på videregående fra svømmere 
som allerede er på videregående. Arrangeres i januar/ 
februar. 

53/18 Årsmøtet Avholdes 27.3.19. Forberedelser iht plan 

1/19 Årshjul Årshjulet inngår som fast post på styremøtene fremover. 

 


