
Kirkenes Svømmeklubb Protokoll 01.2016 

Kirkenes Svømmeklubb 
Protokoll fra styremøte nr. 01 – 2016 

Tid:   Onsdag 20 januar 2016 kl.18.00 -20.00 
Sted:   Kirkenes Bowling, Kirkenes  

Tilstedet:  Tommy Karlsen(TK), Vera Nowbuth-Thoresen(VNT)  
Trude Pettersen(TP),  Anette Jensen(AJ)  

 Roger Daldorff(RD) Siw-Annie Kristensen(SAK) 
Knut Danielsen(KD)    

Meldt forfall     :     Marit Jerijervi (MJ)  
_______________      _RogerDaldorff permiteres fra kl.19.30__________________ 

SAKSLISTE 
Sak 01/2016 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige protokoll 
Ingen merknader 
Vedtak: Innkalling, saksliste og forrige protokoll godkjennes.  

Sak 02/2016 Årsmøte - valgkomiteen  
Valgkomiteens leder har ikke muligheter å komme. Leder orienterer om valgkomiteens arbeid. 
Vedtak: Tas til orientering.  

Sak 03/2016 Post 
Pakker med medaljer til Barentsstevnet er kommet. Ellers ingen post av interesse.  
Vedtak: Tas til orientering.  

Sak 04/2016 Økonomi  
På Konto:  
Kirkenes Bowling: Kr. 76 777,22 
Barentsstevnet: Kr.10 245,- 
Dugnad: Kr.53 973,75 
Bruks: Kr.77351,- 
En del ubetalte faktura 
Det forventes en del inn fra Svømmeskolen.  
Vedtak: Tas til etterretning.  
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Sak 05/2016 Kommende arrangement.  
4- 7 februar: LÅMØ Harstad : 11 utøvere reiser med 2 trenere; Stine Mikkelborg og Lars Haugen 
Monsen. 
27 og 28 februar: Arctic Winter Swim, Karasjok: AJ bestiller buss. VNT reiser med tidtaker-anlegget. 
TK sender ut informasjon om stevnet.  
Zapolyarni  5 og 6 mars . TK sender ut informasjon om stevnet. 
Det blir ikke påskeleir i Kirovsk. TK snakker med Tom Erik i Nordlysbyen STK om leir i Alta.  
TP reiser til Murmansk som reiseleder på Barents Games, Svømming. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

Sak 06/2016 Svømmeskolen 
SAK orienterer om oppstart svømmeskolen våren 2016. Litt om ny plan og hvordan det er tenkt 
organisert de neste par årene. 4 forskjellige typer nybegynner – kurs. Våren 2017 endres det til 3 
forskjellige typer nybegynner – kurs.  
Påmelding til Gjensidigestiftelsens svømmeaksjon er nå. SAK melder inn ønske om 4 kurs.  
Det er behov for utstyr til svømmekurs og trening. 
Vedtak: Tas til orientering. 

Sak 07/2016 Budsjettforslag for 2016 
Vi lager en idedugnad til hvordan vi skal få større inntekt til klubben. Dette gjøres via imessage 
mellom dette styremøte og neste styremøte. Forslagene må være konkrete og hvordan tenkt 
gjennomført. På neste styremøte tas dette opp og settes opp som forslag til årsmøtet. 
Budsjettet vedtas på årsmøte og blir førende for det nye styret. 
Vedtak:  

Sak 08/2016 Årsmøte 
Årsmøtet avholdes tirsdag 23 februar kl.18.00 på Hesseng flerbrukssenter.  
AJ ordner årsberetningen. VNT ordner regnskap ferdig til revisjon. Den legges ved årsberetningen.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

Sak 09/2016 Kirkenes Bowling 
Nå har KSK drevet bowling for seg selv i ca 3 måneder. Bemanningen på bowlingen blir ennå godt 
ivaretatt av AJ og TP. Dette er bra. Det ser ut som om at omsetningen er litt for lav til at vi tjener noe 
penger på dette.  
Vi starter Vennebowling torsdag 11 februar 2016. Vi har satt maks på lag; 12lag.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Sak 10/2016 Svømmelotteriet  
KSK sier ja til 1 000 lodd. AJ tar kontakt med Svømmelotteriet. 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

Sak 11/2016 Utstyrsrom og utstyr til svømmeskolen. 
Det er en utfordring at utstyrsrommet ikke blir låst igjen etter treningene. Badende gjester ”låner”  
KSKs utstyr . Dette er en stor kotsnad for KSK.  
Vedtak: KD kjøper ny sylinder til døra, og setter den inn i døra. Det blir ordnet 8 nøkler.  
Enstemmig vedtatt.  
Vedtak: Svømmeskolen kjøper inn 20 plater. Enstemmig vedtatt.  

Møtet hevet kl.19.45 
Referent 
Anette Jensen 
Sekretær 

Underskrift  

Kirkenes _____ 

Tommy Karlsen(Leder)/s/    Anette Jensen(Sekretær)/s/  


