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Kirkenes Svømmeklubb 
Protokoll fra styremøte nr. 03 – 2016 

Tid:   Onsdag 6 april 2016 kl.18.00 -21.00 
Sted:   Kirkenes Bowling, Kirkenes  

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

 Lars Haugen Monsen(LHM) Siw-Annie Kristensen(SAK) 
Roger Daldorff(RD)   

Meldt forfall     :     Trude Pettersen(TP), Lars Haugen Monsen (LHM)  
________________________________ _______________      _ 

SAKSLISTE 
Sak 16/2016 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 02.2016 
Ingen merknader 
Vedtak: Innkalling,saksliste og protokoll godkjennes.  

Sak 17/2016 Post 
Ingen post av interesse.  
Vedtak: Tas til orientering.  

Sak 18/2016 Økonomi 
På konto per dd: 
Diverse konto: Kr.29 233,41  
Dugnadskonto: Kr.48 973,75  
Barentsstevnet: Kr.26 195,50  
Bowling konto: Kr.36 379,21  
 
Vedtak: Tas til etterretning 
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Sak19/2016 Kommende arrangement 

Marinelyst Open 22 – 24 april: Kriterier: Må være med på stevne til Kemi. TK sender ut epost.  
De som reiser er trener Stine med utøvere Julia, Una, Frid, Christina, Natalie, Joakin og Jørgen. 
Treningsdag for rekrutter i Øst Finnmark 7 mai i Kirkenes.  
Båtsfjord SK, Vadsø SK og Vardø SK kommer.  
SAK, TK og de andre involverte har planleggingsmøte.  
Kemi 13 – 15 mai: Kjører til Kemi på fredag morgen, og reiser hjem søndag kveld. Egenandel 800 kr. 
TK sender ut epost til ksk-ere. TK bestiller buss. Sponsor-tur.  
Sommerstevnet i Alta 4-5 juni: Egenandel kr.800,- TK sender ut epost til utøvere.  
SAK sender ut epost til rekrutter.  
Mjøssvøm i Hamar: Samme kriterier som til Marinelyst Open.  
Sommerleir: Christina reiser med Fauske SK.  
NM Langbane: Christina har kvalifisert seg, og reiser med trener Stine.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

Sak 20/2016 Svømmeskolen 
 
SAK orienterer om svømmeskolen. Alt ok.  
Svømmeaksjonen: SAK har søkt for klubben.  
Vedtak: Tas til orientering.  

Sak 21/2016 Selvkostprinsippet 

Utøverne har betalt selvkost for andre reiser enn buss stevner. Begrepet selvkost må forklares bedre. 
Til nå har utøverne betalt noen ganger helt konkret, men flest ganger en stipulert pris for hva den 
virkelige kostnaden for sin reiser har vært. Klubben har betalt for alle ledere og alle startkontingenter. 
Vi må få avklart hva begrepet selvkost innebærer. 
Forrige styremøte kom det 4 forslag som vi skulle stemme over. Vi ble ikke enig og skulle tenke på 
dette til dette møte. Her kommer forslagene. 
  

1.Snittpris inkl. leder, trener(e)) og startavgift:  
2. Snitt inkl. trener og leder eksl startkontigent:  
3. Som tidligere: Snitt eksl. Startkontigent, trener og leder:  
4. Snitt inkl. trener/leder (Skjønn): 0 stemmer 

Det var dette som var mulighetene sist. 

Vedtak: Utøverne betaler en pris på snittet for alle utøverne som skal være med. I tillegg betaler de 
inntil 1/5 del av faktiske kostnader for trener og evt leder inntil disse kostnadene er fullt ut dekket. 
Maks på hver utøver er kr.1 500,-  
Dvs at ved 5 deltakere blir alle kostnadene til ledere dekket. Hvis det er 6 eller flere utøvere blir 
kostnaden fordelt på de utøverne som drar. F.eks ved 8 deltakere blir de å betale en åttendedel av 
leders kostnader hver. Enstemmig vedtatt.  
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Sak 22/2016 Trenerkontrakt og trenerinstruks. 
Vi går gjennom denne. Alle har fått en kopi av den og lest gjennom disse kontraktene.  
SAK går gjennom dette. 
Vedtak: Kontraktene og instruksene blir vedtatt med de endringene som gjøres. Enstemmig vedtatt  

Sak23/2016 Søknad om støtte 
Nora Daldorff har søkt om støtte på kr.800,- til ung dommersamling under NM i Stavanger.  
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

Sak 24/2016 Ipad til trenere 
Ipad til trenere (2). Det finnes en god del programmer og apper som kan hjelpe trenerne i sitt arbeid. 
Det er størst utvalg av hjelpemidler til Apple sine produkter, derfor Ipad. 

Vedtak: Det kjøpes inn Ipad til trenerne. Prisen settes til max 5.500,- kroner. Ønsker trenerne å kjøpe 
en dyrere kan de finansiere resten selv. Disse Ipadene er klubbens eie i 3 år. Hvis trener ønsker å 
avslutte sin trenergjerning i klubben før disse 3 årene er over kan han/hun få kjøpe denne Ipaden hos 
KSK for en sum som står i samsvar med hvor lenge han/hun har virket som trener.  
F.eks har han/hun vært trener i 2 år må det betales 1/3 av prisen KSK har betalt for Ipaden. Da må 
treneren betale 1833 kroner til KSK for å beholde denne Ipaden. Hvis ikke må det leveres tilbake til 
svømmeklubben. Det må lages en skriftlig kontrakt til dette. Enstemmig vedtatt. 

Sak 25/2016 Fordeling av arbeidsoppgaver. 
Det finnes mange oppgaver som skal gjøres i klubben.  
Disse må fordeles slik at alle vet hvem som gjør hva. 

• Juletrefesten. 
• Kirkenesdagene. 
• Oppstartleiren. 
• Finne sponsorer. 
• Klubbdresser. 
• Bowlingkomite. 
• Barentsstevne komite 

Vedtak: Tas på neste styremøte 

Sak 26/2016 Neste styremøte 
Styremøter Onsdag hver mnd.  
Neste styremøte onsdag 11 mai kl.18.00 

Møtet hevet kl.21.00 
Referent 
Anette Jensen 
Sekretær 

Underskrift  

Kirkenes _____ 

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


