
 Asker Svømmeklubb 
 Trivsel, Trygghet og Fart i vann  
 

Styremøte 03.06.2019 

 

Tilstede:  

Leif Basberg, Tom Smeby, Morten Tronstad, Lars Østby, Jørg Aarnes, Lars Velund, Bianca Megård, 
Kari Mørk (DL) 

 

Ikke tilstede: Kristin Guthe 

 

SAK TEMA  ANSVARLIG 

 Møtereferat fra 06.05.19  Godkjent  Styret 

33/18 Drift av hall Utfyllende rapport fra Eknes mottatt 16/5-19. 
 
Leif og Lars Ø lagde et kortfattet sammendrag for 
bruk videre.  
Dette skulle vært tatt opp på møte i kommunen, 
med kom ikke med. 
Her må vi jobbe videre med samspillet med Nye 
Asker. 
Vil her komme et utvalg som har besluttende 
myndighet. Her må vi være på for «utdanne» dette 
utvalg. 
Leif jobber videre med aktuelle 
samarbeidspartnere (Asker Tri og ROS svøm). 

Leif, Lars Ø, 
Morten 

3/19 Stillingsbeskrivelser Endring på beskrivelser blir oppdatert i 
klubbhåndboken.  

Samkjøre regler og klubbhåndbok. 

Følger opp med Bjørg om tilgang/praksis for dette. 

Lars V 

28/18 Regnskap/personal Noen posteringer er kommet feil. Blir korrigert til 
neste gang. Lars Ø hjelper til å lage enkel versjon 
av regnskap. 

Kari følger opp tilbud på underslagsforsikring. 

Tv/skjerm innkjøpt, ok. 

Solskjerming til kontor bestilt, ok. 

Mulighet for E-faktura på Tryggivann fra høsten, 
men dette krever ny konto.  

Kari 

Lars Ø 

 

 

 

 

 

 LÅMØ 2020 Forslag for deling av ansvarsområde for LÅMØ 
2020 lagt frem av Morten. 

Jobber videre for dette. 

Morten 



 Asker Svømmeklubb 
 Trivsel, Trygghet og Fart i vann  

Ser også på mulighetene for en Jaked Cup, hvor 
flere stevner kjører samme løsning/sponsor. 

39/18 Basseng Nye bassengtider etter møte med kommunen. 

-skolesvøm og barnehagesvøm går parallelt på 
onsdager og torsdager. 

-synkron er flyttet fra søndag morgen til søndag 
kveld. 

-vi har bassenget fra kl. 1500 mandag, onsdag, 
torsdag og fredag. 

-vi har fått tid til vannpolo. 

Innfører fleksibilitet på treningspartiene. 

Satt av tid til kurs for samarbeidspartnere 

Stup – har hele ettermiddagen fra kl 1700 på 
Risenga. 

Kari 

46/18 Sponsorer Tom jobber videre med et utkast som legge frem 
ved neste styremøte. 

Ser på flere mulighet til forskjellige nivåer for 
sponsing. 

Tom 

1/19 Årshjul Gås gjennom neste styremøte. Ikke gått gjennom 
nå. Tas på neste møte. 

Info 

 

Neste styremøte 19.08.2019 kl. 18:00. 

 

 


