Asker Svømmeklubb
Trivsel, Trygghet og Prestasjoner i vann

Referat fra ASK Styremøte 16.11.2020
Tilstede:

Tom-B Smeby, Morten Tronstad, Lars Østby, Jørg Aarnes, Ann Helen Torstveit, Anette
Hetland, Knut Henrik Medina, Kari Mørk (DL)

Ikke tilstede:

-

SAK

TEMA

SAKSBEHANDLING, BESLUTNINGER OG VEDTAK

1/161120

Godkjenning av
møtereferater

Styret godkjente agendaen for møtet. Styret godkjente også
møtereferatene fra styremøtene 21. september og 19. oktober då.
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Sportslig

Daglig leder informerte om status for idretts- og opplæringstilbudet:
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Økonomi

•

Aktiviteter og tilbud er blitt tilpasset nye smittevernkrav.

•

Nær normal aktivitet med unntak av at Barnehagesvøm og
voksentilbud er avlyst pga smittevern. Dette inkluderer baby- og
småbarnsopplæringen.

•

Stor ressursbelastning på administrasjonen mhp ivaretakelse av
smittevernkrav i Holmen svømmehall.

•

Planer for ytterligere mesterskap og arrangementer lagt på is i
påvente av at smittevernkravene tillater dette.

•

Sertifisering for «rent idrettslag» pågår og har fremdrift ihht. plan.

Daglig leder orienterte om en tilfredsstillende økonomisk situasjon.
Frafallet av inntekter fra Barnehagesvøm og voksenopplæring som
følge a de nye smitteverntiltakene, vil ha negativ effekt for den
kommende perioden. Det vil bli søkt om støtte fra myndighetenes
krisepakke #3 for å kompensere fra dette. Frist for å søker er 5. januar
2021.
Stevneavgift
Styret besluttet følgende:
For å forenkle administrasjon og kommunikasjon mot foreldre, skal
de minste svømmegruppene som Intro og Start kun faktureres èn
samlet sum for trenings- og stevneavgift: i dag faktureres dette
som to linjer i kvartalsvis faktura og medfører mange spørsmål fra
foresatte.
Beslutningen vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser.

4/161120

Personal

Daglig leder orienterte om det pt er høy belastning på de ansatte i
administrasjonen pga. smitteverntiltakene. Stemningen er imidlertid
god. Styret ba daglig leder videreformidle til de ansatte at styret er
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utrolig fornøyd med og takknemlig for den innsatsen som hver enkelt
legger ned.
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Klubbhåndbok

Daglig leder og styreleder informerte om at det var gjennomført en
oppdatering og omstrukturering av Klubbhåndboka. Vesentlige
endringer vil bli forelagt styret for godkjenning på neste styremøte.
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Styreseminar

Styreseminar med formål å etablere de overordnede føringene i ny
virksomhetsplan vil bli gjennomført 20/11 i klubbhuset. Styreleder
orienterte om opplegget for dagen. Nødvendige smitteverntiltak vil bli
gjennomført.
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Kommune

Styreleder informerte om følgene pågående initiativ ovenfor Asker
kommune:
• Temaplan Medborgerskap – klubben har utarbeidet et utkast til
høringsinnspill som vil bli formidlet via AIR.
• Skolesvøm – møte mellom klubbene (ASK, ROS) og kommunen
avholdt 22/10.
• Halldrift - møte mellom klubben og kommunen avholdt 22/10.
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Annet

Neste styremøte vil finne sted 14. desember, kl. 18-20.

