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Økonomi/Regnskap

SAKSBEHANDLING, BESLUTNINGER OG VEDTAK
Godkjent
Gjeld
ASK har totalt utestående NOK 34 965 for deltakelse
‘Trygg i Vann’. Styret besluttet følgende:
• Det etableres betalingsordninger for skyldnere
• Utestående for 2017, totalt NOK 10 900 avsettes
som tap i regnskapet.
Oversikt negativt resultat.
Trenger en oversikt over endring fjoråret og budsjett
hvor er de store tapspostene.
Oppdater oversikt med forklaring på hovedposter og
inkludere poster over 100.000,-

28/18

Økonomi/Regnskap

Salg
ASK har generelt god instruktørkapasitet på
svømmeskolen. Samtidig er det ventelister på en del
partier. Styret besluttet at denne ubalansen
fortrinnsvis skal rettes opp ved å øke kundemassen og
derigjennom utnytte eksisterende instruktørkapasitet
bedre. Følgende tiltak ble besluttet:
• Styret tilslutter seg Irgens sine anbefalinger vedr.
antall barn pr. kurs i svømmeskolen og ber Kari
implementere dette som er i tråd med NSF sine
anbefalinger.
• Pris for kursene Hval til Sel økes fra 01.01.2019.
Dette skyldes at vi ikke har justert priser siden
2016.
• Kurspriser KPI justeres heretter fra 01.01. med
første regulering fra 01.01.2021. At priser vil
justeres går frem ved påmelding.
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Budsjett
Daglig leder presenterte et revidert budsjett som
innebærer et underskudd på ca. NOK 360 000 for året
2019.
Ytterligere tiltak for budsjettbalanse vil fortløpende bli
vurdert.
11/19

Virksomhets- og
sportsplaner

Klubbens virksomhets- og sportsplaner er i ferd med å
utløpe. Styret gjorde følgende vedtak:
• Ledelsen i klubben, ved daglig leder, skal iverksette
en formell prosess for å fornye klubbens
virksomhets- og sportsplaner.

12/19

Skole SFO

Daglig leder informerte om at det var tatt et initiativ
fra klubben og representanter for Askerbadene for å
se på mulighetene for å etablere et SFO-tilbud i
Holmen-hallen. Styret var positivt til videre arbeid med
et slikt initiativ og samarbeid med svømmehallen.

13/19

Stevner

• Det blir ikke noe jubileumsstevne, vi avholder
rekrutt og Julesvøm som vanlig helst på Holmen.

46/18

Sponsing

• Det vil bli gjennomført et svømmekurs for SINTEF
• ASK sin sponsoropplegg må ferdigstilles for operativ
gjennomføring.
Styret diskuterte også løsninger for støtte i form av
‘ting’ fremfor pengestøtte:
• Slike løsninger skal konkretiseres i
sponsoropplegget som er under utarbeidelse.

14/19

Klubbrekorder
Styret var positivt til å reetablere et opplegg rundt
klubbrekorder som et tiltak for ytterligere motivering
av utøverne:

15/19

Gebyr og brukerbetaling, forslag 2020,
Brev sendt til relevante utvalg og politikere. Lars og
Leif følge opp.

16/19

Styret ber daglig leder om å utrede alternativer til
Trygg i Vann.

17/19

ASK nytt nr. 6 kommer ut førstkommende onsdag

18/19

Vi avholder styremøte tredje mandag I måneden fra
0101.2020

19/19

Dato for årsmøte satt til 18.03.2020.
Valgkom. er kontaktet.
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Neste møte
Neste møte finner sted 2 desember 2019, kl. 18:00 på
kontoret i Holmen-sentret.
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