
Kirkenes Svømmeklubb Protokoll 01.2015 

Kirkenes Svømmeklubb 
Protokoll fra styremøte nr. 01 – 2015 

Tid:   Torsdag 08 Januar 2015 kl.1900-2100 
Sted:   Bowlingen, Kirkenes  

Tilstedet:  Tommy Karlsen(TK)  Drude Bratlien(DB) 
Anette Jensen(AJ)  Vera Nowbuth-Thoresen (VNT)    

   Roger Daldorff(RD)  Trude Pettersen(TP) 
   Siw Annie Kristensen(SAK) 
Meldt forfall:       Vidar Andreassen(VA), _________________________________________ 

SAKSLISTE 
Sak 01/01 Godkjenning av innkalling og saksliste samt protokoll 10.2014 
Innkallingen og sakslisten kom på hjemmesiden. Protokollen gjennomlest.  
Vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll for 10.2014 godkjent. Enstemmig vedtatt.  

Sak 02/01 Post 
Ingen post av interesse. Elektronisk idrettsregistrering. TK ordner.  

Sak 03/01 Økonomi 
Barentsstevnekonto: Kr.64 838,50 
Dugnad/egenandelskonto: Kr. 36 271,08 
Diversekonto: Kr. 87 359,27 
Kirkenes Bowling skylder for desember 2014. Bilag ikke levert.  
Faktura på flybilletter til Stine for reise til LÅMØ-kvalifisering for Natalie.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt slik det står.  

Sak 04/01 Kommende arrangement. DB informerer  

1. Treningshelg 30.01 – 01.02 Helgen etter Barentsstevnet.  
2. LÅMØ 06-08.02 Billetter bestilt. Sjekker andre muligheter, bla samkjøring med buss 

fra Tromsø med finnmarks-klubber og Tromsø SK.  
3. Tromsø Open 14-15.02. Ikke bestilt billetter ennu. Men satser på frikirke mm. Tilbud 

til A og B gjengen.  
4. Zapolyjarni 21-22.02 Bestiller buss som kjører frem og tilbake både lørdag og 

søndag. AJ bestiller buss.  
5. Barentsstevnet 2015 TP informerer. Påmeldingsfrist 13 januar. Rekruttstevnet i 

pausen mellom approberte deler og før finaler, lørdag og søndag.  

Vedtak : Enstemmig slik det står.  

Sak 05/01 Svømmeskolen SAK informerer 
SAK orienterer om kurs halvåret høsten 2014. 9 kurs, 6 nybegynnere og 3 videregående. 
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SAK informerer om kommende kurs sesong våren 2015. Mangler en del instruktører og 
assistenter.  
Vedtak: Enstemmig slik det står.  

Sak 06/01 Årsmøte  
Årsmøte blir onsdag 18 februar på Hesseng flerbruksenter 
AJ tar ansvar å lager en beretning. Saker som skal taes opp på årsmøte må være styret ihende 
før 10 februar da vi har siste styremøte før årsmøte. Beretningen må være ferdig til dette 
styremøte, slik at man bare kan fylle inn evt innkomne saker. Så offentliggjør AJ beretningnen 
onsdag 11 februar. 
DB setter annonse inn i avisa.  
Vedtak:  

Sak 07/01 Svømmelotteriet  
KSK har fått tilbud om å være med på svømmelotteriet 2015.  

Vedtak: KSK har de siste 2 årene vært med på svømmelotteriet og solgt julekalendre. 
Svømmelotteriet er todelt, et vanlig skrapelodd og et skrapelodd som er julekalender. KSK 
bestiller en del lodd og kalendre snarets med logoen til KSK på. Loddene deles ut slik det passer. 
Enten noen lodd tidlig i vårsesongen og noen på starten av høstsesongen. Julekalenderne 
kommer en gang i oktober/november. KSK får alle skrapeloddene tilsendt oss og vi deler disse 
ut, mens kalenderne kommer i konvolutt slik som vi har fått tidligere år. Enstemmig vedtatt.  

Sak 08/01 Topptur – Sosiale faste årlige turer 
Forslag: Turorientering før 19 september 2015.Feks i forbindelse med sesongstart. Blande 
gruppene. Natursti, feks gå på ski til skihytta med spørsmål på veien, og bålkos 
Vedtak: KSK lager en plan i vår terminliste som sier noe om hva vi skal gjøre sosialt med våre 
medlemmer. Dette gjør vi en ga ng i mars/april på ski. XX tar ansvar og starter å planlegge 
dette. 
Vedtak: Tas opp på møte rett etter årsmøte maks en uke etter. Enstemmig.  

Sak 09/01 Terminlisten hovedtreners ønsker om stevner og aktiviteter i 2015.  
Det er noen punkter vi ikke ble ferdige å diskutere sist vi tok opp terminlisten. Styret må gi 
konkret tilbakemelding til hovedtrener om hva styret ønsker av aktiviteter for alle.  

Januar :24-25:Barentsstevnet,30-31+1.2 treningsleir hjemme. 
Februar :6-8 LÅMØ,14-15 ishavssvøm, vinterleir m Alta(?),21-22 Zapolyarni 
Mars : 7-8 Artic Winter Swim i Karasjok, påskeleir i Alta(?!) 27.3-1.4  
April : 10-12 ÅM Lambertseter, 24-25 Grottestevnet i Harstad, 
Mai : Rovaniemi 16-17, Sommerstevnet i Alta 30-31 
Juni : Sommerstevnet,Skjetten (langbane)26-28 
Juli : NM langbane kvalifiserte.(Kvalifisering innen 16.6) 
August : Oppstartleir i Alta.Ca 6-7. Felles oppstartshelg for alle i KSK første helgen skolen 
begynner.  
September : Ingen stevner 
Oktober : 3-4Tromsø Open, 24-25 Finnmark Open,  
November :7-8 Mørketidssvøm, 6-8 Nordsjøstevnet og 19-22 UM/NM kortbane i Alta.  
Desember :5-6 Julestevnet, Lakselv  

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

Sak 10/01. Kontrakter er etterspurt av styremedlemmer. 
Tas på styremøte 11 februar.  
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Sak 11/01 Fast punkt med info fra Kirkenes Bowling hver mnd/hvert styremøte.   
Tas på neste styremøte.                                                                                                                                                                                                                        

Sak 12/01Kvartalsregnskap. 
Tas på neste styremøte.  
.  

Sak 13/01 Kontrakter, avtaler etc.  
Har vi fått tilsendt KSK sitt nye regelverk? 
Får resten av styret innsyn i de avtaler som er inngått? 
med sponsorer andre? Hvor lagres alle kontrakter? Jeg vil tro at svømmeskoleansvarlig har alle 
kontrakter med svømmeskoleinstruktører, 
men vi bør kanskje ha en mappe med alle undertegnede kontrakter liggende i papirform, som 
årsmøteprotokoller mm? 
Tas på neste styremøte 

Sak 14/01 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt.  

Neste styremøte onsdag 11 februar kl.19.00-21.00. Valgkomitèen innkalles også til dette møtet.  

Styremøtet hevet kl.2111 

Referent 
Anette Jensen 
Sekretær 

Underskrift  

Kirkenes _____ 

Tommy Karlsen(Leder)  Drude Bratlien(Nestleder) 

Anette Jensen(Sekretær)  Roger Daldorff(Styremedlem) 

Trude Pettersen(Styremedlem) Vera Nowbuth-Thoresen(Kasserer) 

Siw Annie Kristensen(Vara)  Vidar Andreassen(Vara)


