Asker Svømmeklubb
Trivsel, Trygghet og Fart i vann
Styremøte 04.12.2017
Tilstede: Leif Basberg, Morten Tronstad, Tone Lauritzen, Bjørg Ytre-Eide, Marte Swakhoven, Tore
Martin Hagen, Petra Jensen (DL), Kåre Møllerhagen (ny DL)
Ikke tilstede: Trond Dyrkorn
SAK

TEMA

02/17

Møtereferat fra 06.11

Godkjent

44/16

Skolesvømming

Viktig å opprettholde kommunikasjonen med kommunen

52/16

Sponsor

Materialet er klart, men trenger noen som aktivt kan søke
sponsorer.
Daglig leder følger opp dagens sponsorer.

09/17

Rekruttering og
overganger

Ny person tar over i januar. 26 av egne rekrutter påmeldt Asker
rekruttstevne.
Ny rekrutteringshelg til våren legges inn i terminliste.

13/17

Jr NM/NM 2018

15‐18 november 2018.
Dialog med hotellene Thon og Scandic.
Trenger en som holder i arrangementet.

18/17

Stiftelser

Søkt:
Sparebankstiftelsen: fått 100.000 kr
Würt: avslag
Spillemidler søkt

19/17

Kommunikasjon

ASK Nytt fungerer bra. Noen eksemplarer legges i resepsjonen.

30/17

Tilskudd økonomisk
vanskeligstilte

Ingen nye søknader.

31/17

Barnehagesvøm

2 barnehager fra januar.

35/17

Dommerkurs

Vil vurdere dommerkurs i ASK regi til våren. Koordinerer med
Bærum.

36/17

Seierspall

Tilbud innhentes.

47/17

Triatlonsamarbeid

Interesse fra Asker sykkelklubb om samarbeid.

48/17

Asker open/
vårstevne

Dialog med hoteller.

54/17

Beholde de eldste
svømmerne

Tiltak diskuteres på neste styremøte

55/17

Oppsummering AIR
høstmøte

ASK ønsker fremdeles drift av hall.

63/17

Nye stillinger

Kommunalt støtte til breddetilbud.
I neste års budsjett ligger det inne en rekrutt ‐og breddetrener
fra januar (fulltid).

Asker Svømmeklubb
Trivsel, Trygghet og Fart i vann
Tar dette med ny daglig leder.
65/17

Overgang
ungdomsskole/
videregående

Mange foreldre lurer på overgang til videregående. Mange
ønsker en bedre oversikt over hva konsekvensene ved
forskjellige valg er. Vi må ha bevisst forhold til spørsmålet.
Forslag om sosial kveld i januar, hvor foreldre med barn på
videregående er tilgjengelige for spørsmål.

66/17

Hoteller Jr NM 2018

Samtaler med Scandic og Thon

67/17

Skolesvømansvarlige

Ansvarlige for skolesvøm presenterte seg og fortalte om
opplegget og erfaringene. Fungerer veldig bra. Utelukkende gode
tilbakemeldinger, og styret er veldig fornøyd.
Ønsker å få 3. Klasse og barnehagesvømming.

68/17

Ny daglig leder

Kåre Møllerhagen introduserte seg. Han overlapper med Petra ut
januar.

69/17

Budsjett 2018

Petra legger frem budsjett 2018 på styremøtet i januar.
Kompetanseheving for trenerne legges inn i budsjettet og
vurderes.

70/17

AIR oppsummering

3 fra styret deltok på møtet. Gode foredrag og diskusjoner.

71/17

Anerkjennelses‐
programmet

Petra og Kåre gjør dette i fellesskap.

72/17

Valg

Tore går ut. Ønskelig med en erstatter fra stup eller synkron.

73/17

Kopper

100 kopper med navn/logo bestilles.

74/17

Mastersvømmere

Brev fra mastersvømmerne mottatt. Kåre følger opp.

