
 Asker Svømmeklubb 
 Trivsel, Trygghet og Fart i vann  
 

Styremøte 08.10.2018 

 

Tilstede:  

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

 

Ikke tilstede:  

 

SAK TEMA  

02/17 Møtereferat fra 20.8 Godkjent  

13/17 

66/17 

Jr. NM/NM 2018 15. – 18. november 2018. Holmenhallen. 

Arbeidsgruppen informerte. Alt går iht plan 

18/17 Stiftelser Klubben selger 6 gamle plater til kretsen, og investerer disse 
midlene i reserveutstyr til tidtakerutstyret. 

Søkt: 

Kretsen har midler i størrelse orden 10-20.000, Open water, 
Leir for flere klubber mm. Kom med forslag til aktivitet 

Akershus idrettskrets 25.000 til integrering. 35.000 utsyr til 
sommercamp. 

30/17 Tilskudd økonomisk 
vanskeligstilte 

Info legges ut. 

Søknader behandles konfidensielt. 

31/17 Barnehagesvøm Dages tilbud beholdes ut året. Mulige endringer vurderes ved 
neste tildeling fra Fylkesmannen. 

36/17 Seierspall Byggfag Nesbru har laget pall. De som har bidratt inviteres til 
åpningsseremonien.  

65/17 Overgang 
ungdomsskole/ 
videregående 

Dialog med Nesbru vgs. 

6/18 Treningstider Arbeid med neste års tider begynner i god tid før jul. 

18/18 Bilder Bilder til å henge i hallen mottatt. Klubben avklarer med 
hallen opp oppheng. 

25/18 Struktur sportsplaner Forslag lagt frem. Vil bli harmonisert mot virksomhetsplanen 

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

Asker Open uke 6 2019. 
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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 Daglig leder gikk gjennom regnskap og resultat. Punktene fra 
revisorrapporten gjennomgått. Disse følges opp kontinuerlig. 

33/18 Drift av hall Driften av hallen skal evalueres. Vi lager en plan for hvordan vi 
skal nærme oss dette. 

34/18 Utdanning av 
instruktører for 
integrerte 

Utvidelse av tilbud til integrert vurderes. Klubben har fått 
15.000 kr av AIR til de som ønsker å utdanne seg til 
instruktører for integrerte. Tilbud publiseres i ASK Nytt. 

35/18 Tilfredshetsundersøkelse 
for ansatte 

Klubben ønsker å foreta en tilfredshetsundersøkelse blant 
ansatte, trenerne og instruktører før jul.  

37/18 Kontorplass/ klubbhus Dagens kontorlokaler er ikke tilfredsstillende. 

Lager en behovsspesifikasjon i løpet av høsten for et evt 
nybygg. 

Klubben finner egnede kontorlokaler som dekker klubbens 
behov på mellomlang sikt. 

39/18 Basseng Hatt møte med Askerbadene.. Skal ha møte med badevakter 
og trenerne før jul.  

40/18 Klubbtøy Har 5 års avtale med Fastswim. Klubben ser på 
mulighetsrommet.  

41/18 Lagring av data Klubben ønsker en skyløsning fr å være mindre sårbare.  

42/18 Vannpolo: Status og 
veien videre 

Status: 4 deltakere på minipolo.  

Har få ressurser til å starte vannpolo nå. Klubben undersøker 
eksisterende tilbud i omegn. 

 

43/18 Integrert gruppe: Status 
og veien videre 

Status: en trener og en utøver. Har fått midler til utdanning av 
trener og dette lyses ut i ASK nytt.  

Får klubben trenere er det grunnlag for utvidelse av gruppen. 

44/18 Skolesvøm Kontrakt i 2 år, og vi er nå på andre året. Klubben tar initiativ 
til et møte med kommunen for å legge frem klubbens 
måloppnåelse i forhold til kravene.  
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45/18 Deltakelse konferanser Idrettskonferanse 23.10, klubben stiller med daglig leder og et 
styremedlem 

Frivillighetskonferansen 27.10, klubben stiller med daglig leder 
og et styremedlem  

46/18 Sponsorer Klubben henvender seg til eksisterende sponsorer på 
hjemmesiden for sponsing Jr NM og 2019. 

Aktuelle jr NM sponsorer mailes. 

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

Informasjon for de som skal på videregående fra svømmere 
som allerede er på videregående. Planlagt arrangert i januar. 

48/18 ASK rekorder Under oppdatering. 

 

 


