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Årsberetning for 2017/ Kirkenes Svømmeklubb 

Sak 1. 
Godkjenning av de stemmeberettigete. 
KSK har ikke sendt ut medlemskontingent ennå. Dette fordi det skal vedtas 
medlemsnontingent på årsmøte. Det forutsettes at alle som var medlem i 2016 også vil være 
medlem i 2017. Det innkreves medlemskontingent så snart som mulig.  

Sak 2 
Godkjenning av innkalling.  
Det ble innkalt til årsmøte via e post ultimo desember 2016. Det ble også gjort til kjenne via 
Spond. Årsmøte annonsen i SVA ble gjort torsdag 19 januar.  

Sak 3 
Sakslisten ble gjort tilgjengelig fredag 12 februar. 2 dager etter at det burdet vært gjort.  

Sak 5 
Valg av dirigent for møtet. 

Sak 6 
Valg av en referent 

Sak 7  
Valg av 2 stykker til å underskrive årsberetningen.  

Sak 8  
Behandle årsberetningen. 

Styrets sammensetning  

Leder:  Tommy A.G. Karlsen   (2016-2018) 
Nestleder:  Trude E Pettersen   (2015-2017) 
Sekretær :  Anette Jensen    (2015-2017) 
Kasserer :  Vera NowbuthThoresen  (2016-2018) 
Styremedlem: Lars Monsen       (2016-2018) 
Styremedlem: Siw Annie Kristensen   (2015-2017) 
Varamedlem : Roger Daldorff   (2016-2018) 
Varamedlem : Knut Danielsen   (2015-2017) 

Valgkomité: Styret skal finne. 
Revisorer: Jan Erik Gjernes og Reidulf Pettersen 

Styrets arbeid 
Styremøter 
Det er i perioden avholdt 11 styremøter. Styret har vært brukt telefon og eposter aktivt for å 
holde kontinuiteten mellom styremøtene. Økonomi har vært en av fokusområdene i perioden.  
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Styrets representasjon 
Styret har ikke representert klubben kalenderåret 2016.  

Dugnad 
Bowling 
Kirkenes Svømmeklubb leier og driver Kirkenes Bowling. Det er å holde åpent hver dag fra 
klokken 1700-2200. Det er faste grupper som kommer å bowle, og bursdagsbowling er 
populært blant barn og ungdom. Det er fremdeles en utfordring å få foreldre til å stille på 
dugnad, særlig i sommer perioden. Sommeren er løst med at svømmeklubbens ungdommer 
har stilt opp. Det har også vært faste foreldre som har stilt opp på dugnad. Dette er vi 
takknemlig for.  
Bowlinggruppen har bestått av Trude Pettersen, Tommy Karlsen og Anette Jensen.  
  
Det har vært fast pensjonist-bowling en gang i uka, utenom sommerferien for pensjonistene i 
kommunen. Dette er et kjempeflott tiltak for å aktivisere pensjonistene, og ekstra kroner til 
KSK.  
.  
Norges Svømmelotteri 
Kirkenes Svømmeklubb har i 2016 valgt å selge lodd fra Norges Svømmelotteri. Vi solgte 
1 000 lodd ved å ha felles loddsalg og at utøvere fikk lodd hjem for å selge på egenhånd. 

Sponsorer 
KSK har avtale med Byggmakker, og medlemmer av KSK får prosenter når de handler på 
Byggmakker. Klubben har også Daldorff tannlege, Nordnett, Boreal og Norsk Test som 
sponsorer 

Bassengsituasjon  
Kirkenes Svømmeklubb har avtale om bassenget 5-6 dager i uken. Det er fortsatt en betydelig 
kostnad for klubben å leie bassenget. Vi hadde Stine Mikkelborg som hovedtrener 
vårsesongen 2016. Stine var også vikar i bassenget, dette gjorde at vi hadde god tilgang til 
bassenget når vi måtte trenge det. Høsten har ikke dette vært så lett. Men vi har hatt 
tilstrekkelig tilgang til vannet. 
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Svømmeaksjonen 2016 
Tildeling 
I 2016 fikk vi tildelt 4 kurs i Gjensidigestiftelsens Svømmeaksjon. Hesseng 
barnehage, Knausen barnehage, Prestefjellet barnehage As og KSK fikk ett kurs 
hver. Det kurset vi fikk ble tildelt Prestøya barnehage, som var eneste barnehage 
som søkte og fikk avslag. I tillegg søkte Kirkenes og Hesseng SFO, de fikk avslag 
men fikk komme på kurs med barnehagene. 

For å få utnyttet kursene best endte vi med denne sammensetningen på kurs de fire 
kursene: 
Hesseng og Knausen barnehage fikk ett kurs. 
Hesseng SFO fikk ett kurs. 
Kirkenes barnehage, Prestefjellet barnehage og Kirkenes SFO fikk ett kurs. 
Prestøya barnehage og resten av Kirkenes SFO fikk ett kurs. 

Totalt på de fire kursene hadde vi rundt 60 barn.  

Gjennomføring 
Vi arrangerte kursene på formiddagstid i uke 26, fra 09.00 til 13.00.  

Hver gruppe har to timer kurs hver dag i fem dager, fordelt på bass
eng og teori. To runder i vannet og to runder teori hver dag.

Instruktører og assistenter 
Instruktører var Lars Haugen Monsen, Stig-Ronny Pedersen 
og Vera Nowbuth-Thoresen. 
Assistenter var Julia Nowbuth, Madara Rudzite og Christina Sesor. 

Administrator for svømmeaksjonen var Siw Annie Kristensen. 
Betaling 
Assistenter –1000,- kr/kurs 
Instruktører –1500,- kr/kurs 
Administrator før og under –2000,- kr/kurs  

2016 var siste for året Gjensidigestiftelsen sin Svømmeaksjon. Et kjempeflott tiltak 
som vi har vært heldige å få være med på i mange år.  

Administrator Svømmeaksjonen 2016 
Siw Annie Kristensen
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Svømmeskolen 2016 
Svømmeskolen fortsetter å vokse, vi opplever stor etterspørsel og fornøyde deltakere 
og foreldre. 

I 2016 har Svømmeskolen arrangert to runder med svømmekurs, en på våren og en 
på høsten. Svømmeskolen har fortsatt stor etterspørsel, men vi kjører nå på maks 
kapasitet i forhold til bassengtid, instruktører og assistenter. Dette vil si at vi kjører 12 
kurs pr kursrunde.  I 2016 startet en omstrukturering i svømmeskolen hvor vi har slått 
sammen skilpadde og pingvin til ett kurs. Håpet er at vi vil se en liten nedgang i antall 
kurs i løpet av 2017. Omstruktureringen gjøres for å korte ned på tiden barna bruker 
for å gjennomføre hele svømmeskolen, og målet er å få litt yngre barn inn på D-
gjengen på litt lengre sikt. 

På våren arrangerte vi 12 svømmekurs; åtte nybegynnerkurs        (2*Hval, 
2*Skilpadde/pingvin, 2*Pingvin, Selunge) og fire videregående kurs. Vi hadde da 119 
barn i svømmeskolen. På høsten arrangerte vi 12 svømmekurs; åtte nybegynnerkurs 
(2* Hval, 2*Skilpadde/pingvin, 1*Pingvin, 3*Selunge) og fire videregående kurs. Vi 
hadde da 112 barn i svømmeskolen. Denne høsten måtte vi utvide med et 
selungekurs på torsdager da vi ikke hadde bassengkapasitet til dette på mandager. 
Dette var beregnet da vi la om til ny kurstype (skilpadde/pingvin) og i en kursrunde 
eller to vil se økning i antall barn på selungenivå. Dette er forbigående. 

Trenden vi ser nå er at vi har en større andel barn som fortsetter på videregående 
kurs. Tidligere har vi hatt grupper på 5-10 barn som har gått videre fra 
nybegynnerkurs til videregående kurs. De siste to kullene som har gått fra 
nybegynner til videregående har vært på 15-20 barn, og trenden ser ut til å fortsette. 
Dette er 
kjempebra for rekrutteringen inn til konkurransegruppene, men skaper noen 
problemer i forhold til ressursene vi har på instruktør og assistent siden.   

Instruktører har vært Lars Haugen Monsen, Tommy Karlsen, 
Vera Nowbuth-Thoresen, Xavier Cusidó Oliete, 
Stig-Ronny Pedersen og Siw Annie Kristensen. I tillegg har vi hatt assistenter; 
Madara Rudzite, Rita Nordhus Støpamo og Julia Nowbuth. 

Prisene for kursene har for 2016 vært: 
Hval, Skilpadde og Pingvin – 12 * 30 min - kr. 1.200,- 
Selunge – 12 * 45 min – kr. 1.400,- 
Videregående kurs (engangsavgift) – kr. 1.400,- 
Disse prisene inkluderer medlemskap i Kirkenes Svømmeklubb, klubbens badehette 
og bag. 
Svømmeskoleleder har vært på følgende forum/kurs i 2016: 
Forum for Svømmeskoleansvarlige under Kompetansehelga 

Utdannede instruktører: 
Xavier Cusidó Oliete ble utdannet instruktør for barn med funksjonsnedsettelser.

Leder Svømmeskolen 
Siw Annie Kristensen 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Utdanning 
Xavier Cusidó Oliete ble utdannet instruktør for barn med funksjonsnedsettelser.
Det har vært avholdt regional samling for dommere. Sammen helgen ble det avholdt 
kretsdommerkurs og forbundsdommerkurs. KSK hadde 2 deltakere på 
forbundsdommerkurset.

Tidtakeranlegg 
Anlegget leies ut til klubbene i fylket. Dette fungerer bra, da det er en ekstra inntekt til 
klubben. Vi trenger å skolere flere operatører for dette.  

Egne Svømmestevner 
Barentsstevnet 2016 
Kirkenes Svømmeklubb hadde deltakere fra flere klubber i Russland, Rovaniemi Swim Club 
fra Finland, og flere norske klubber i Finnmark, Troms og Nordland. I år som i fjor ble det 
kjørt et to dagers stevne, over lørdag og søndag.  
Overnatting ble ordnet på Kirkenes Skole, der det var tilbud på frokost, lunsj og middag.  
Det ble i etterkant av stevnet holdt et evalueringsmøte. Vi leide inn lokal klubb for å ha 
funksjonærer/tidtakere tilstevnet. Utfordringen ligger på engasjementet til foreldre/foresatte i 
klubben. Det var for få til servering. Ellers så var Barentsstevnet 2016 en suksess.  
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Svømming  

A gruppa.  

A gruppa hadde 11 medlemmer før sommer 2016 og 8 medlemmer fra høsten 2016. 
Gruppa består av svømmere i alderen fra 13 til 18 år. De fleste medlemmer har hatt fokus på å 
trene, å holde seg aktiv og delta i konkurranse. Medlemmer har fått tilbud om 6 svømme økter 
på for- og ettermiddagen og en basis økt før sommeren 2016. Etter sommeren fikk de tilbud 
om 6 treningsøkter på ettermiddagen og en klatre/styrketrening.  Fra høsten 2016 fikk A 
gruppa ny trener.  

I 2016 deltok a gruppa på følgende stevner :  
I Finnmark:  
- Barentsstevnet, Kirkenes.  
- Arctic Winter Svim, Karasjok  
- Sommerstevnet, Alta  
- Finnmark Open , Hammerfest  
- Skabnavojtja, Karasjok  
- Julestevnet, Lakselv  
Andre steder:  
- Zapoljarnyy Open, Russland  
- Marienlyst Open, Drammen  
- Rovaniemi  
 I tillegg deltok svømmere på Påskeleir i Alta, høstferieleir i  Calella og vennskapleier med 
Nikel i Kirkenes. Fokus for gruppa fremover er å forbedre svømmeteknikk, personlige 
resultater og treningsmoral og gruppemiljø.  

Vera Nowbuth-Thoresen, trener A gruppa  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C-gjengen 

Generelt: treninger, ide, mengde:  
Dette året har vært et år i forandringens tegn for C–gjengen. Svømmerne har hatt tre 
bassengtreninger pr. uke. Det har også vært tilbud til klatring en del søndager med i hovedsak 
Tommy som sikrer og initiativtaker. Ti svømmere er / har vært kjernen i C-gjengen. 
Treningsmengde i meter dette året har vært mellom 3000 og 6000 pr uke.   

Treningstidspunkter:  
Mandager fra 18.30-19.30  
Tirsdager fra  18.00-19.00  
Torsdager fra 18.30-19.30  
Søndager basis/klatring 

Teknikk, treningsmoral, innsats og en liten økning i mengde meter/trening fra forrige sesong 
har dannet grunnlaget for dette året. Svømmeteknisk har jentene utviklet seg mye dette året. 
De har tatt steget inn i en mer aktiv rolle som idrettsutøvere innen svømmesporten. Det har 
vært større fokus treningsmoral. Komme tidsnok, ta ansvar for å ha eget utstyr klart, legge ut 
baner, og det å vise innsats på trening, samt ta vare på hverandre som et lag. Vi har videreført 
samkjøring med A-gjengen mandager med teknikkarbeid. Dette har en god synergi effekt på 
svømmerne, både for det svømmetekniske og det å utvikle seg videre sammen som klubb.   

Vi har deltatt på følgende med svømmere fra C gjengen  i 2016:  
LÅMØ-kvalik Karasjok.  
BarentsStevnet  
LÅMØ Nord Harstad  
Påskeleir Alta.  
Maistevne i KEMI, Finland.  
Sommerstevnet i Alta.  
Finnmark Open Hammerfest  
Julestevnet i Lakselv.  
Jule «treningsleir» i Kirkenes  
Et flott år å være trener på kanten av bassenget. Et krevende arbeid hvor det er godt å ha støtte 
fra styret i KSK i ryggen. Takk også til foreldre/foresatte som motivatorer, støttespillere for 
jentene sine og for svømmesporten. Jentene på C-gjengen er nå blitt såpass store at det er 
viktig med et godt støtteapparat rundt. Noen problemstillinger må vi  
jobbe videre med. Men med støtte fra dere alle ser jeg frem til et nytt og godt svømme år. 
.  
Vennlig hilsen  
Trener for C-gjengen.  
Lars Haugen Monsen.
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D gjengen 2016. 

Etter jul 2015 ble kom det 5 nye svømmere fra svømmekursene. Vi var da blitt en gruppe på 
14 svømmere. Etter sommerferien fikk vi ennå flere svømmere fra svømmeskolen. Da vi 
begynte i høst var gruppen blitt på 19 svømmere. Denne høsten har vi også fått 4 nye 
svømmere som ikke kom direkte fra svømmeskolen. Det har også vært en som har tatt seg 
pause. Ved nyttår var vi en gruppe på 22 svømmere.  

D gjengen har hatt tilbud om 3 treninger i uken.  
Mandag 1830-1930 
Tirsdag 1700-1800 
Torsdag 1630-1730. 

I tillegg har vi hatt sporadisk klatre / basis trening i gymsalen ved Kirkenes skole. Dette har 
foregått søndager fra kl 1600 - 1800 

Vi har deltatt dette året på disse stevnene.  
- Barentsstevnet i januar. 
- Treningsleir i Alta palmehelgen. 
- Sommerstevnet i Alta i Juni. 
- Åpnings stevnet i Hammerfest i oktober 
- Julestevnet i Lakselv i Desember. 

Hovedfokus på treningene har vært teknikk, drills og sculling. På slutten av året har vi også 
begynt å svømme litt langt. Forberedelsene til å kunne delta på LÅMØ til neste år er i gang. 
Og 400 fri er målet. 

Vi gleder oss til fortsettelsen.   

Hilsen 
Tommy Karlsen 
trener 
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Aktivitet 

Landsdelsårsklassemønstring(LÅMØ) 
LÅMØ nord 2016 ble avholdt i Harstad 5 -7 februar. Kirkenes Svømmeklubb stilte med 12 
utøvere. Joakin Haug Rojas(2000), Christina Sesor(2000), Madara Rudzite(2000), Julia 
Nowbuth(2001),Una Sofie Jensen(2001),Frid Torhild Bratlien Danielsen(2002), Nathalie 
Sesor(2003), Julianne Haug Rojas(2004), Elle Karlsen(2004), Ada Heitmann 
Winnberg(2004), Miina Johanne Johansen(2004), Mina T Pettersen Nesje(2004) 
Julianne Haug Rojas var sammenlagt vinner i sin årsklasse. 

NM langbane Kristiansand 14 - 17 juli 
Christina Sesor kvalifiserte seg til NM langbane i Kristiansand i juli. Hun svømte 200 btf og 
50 bryst. Før NM var Christina på treningsleir i Bulgaria.. 

Treningsleirer. 
KSK har deltatt på treningsleir i påsken sammen med Nordlysbyen svømmeklubb. Vi var med 
samme klubb i Calea, rett utenfor Barecelona i høstferien.  

Deltakelse på aktiviteter i Finnmark 
Kirkenes Svømmeklubb har deltatt på Arctic Winter Swim i Karasjok, Påskeleir i Alta, 
Sommerstevnet i Alta. Finnmark Open i Hammerfest, Mørketidstevnet i Karasjok og 
Julestevnet i Lakselv. Det har vært god deltagelse av KSK. Våre rekrutter er ikke så glade i å 
reise, så vi har ikke vært så godt representeret på rekrutt stevnene som vi kunne tenke oss. 
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Sak 9 og 13   Regnskap og budsjett. 
Økonomi 
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Budsjett 2017 

Tekst Inntekter Utgifter

Lønn/honorar 150.000,-

Leier 100.000,-

Barentsstevnet 370.000,- 259.000,-

LÅMØ – Hammerfest 33.000,- 54.000,-

Arctic winter swim – 
Karasjok

6.000,- 33.000,-

Påskeleir 15.000,- 15.000,-

Kompetanse 
Gardermoen

19.000,-

Marinelyst open – 
Drammen

31.000,- 42.000,-

Kemituturi Kemi 12.000,- 76.000,-

Sommerstevnet – 
Alta

11.000,- 65.000,-

Oppstartsleir – 
Kirkenes

20.000,- 35.000,-

Trener leder 
Gardermoen

17.000,-

Vadsø 9.000,- 39.000,-

Finnmark Open 
Hammerfest

10.000,- 53.000,-

Mørketidssvøm – 
Karasjok

9.000,- 33.000,-
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Julestevnet – Lakselv 15.000,- 64.000,-

Juleleir 0,- 13.000,-

Investering Utstyr 22.000,-

Utdanning. 56.000,-

Tidtakeranlegget 21.000,- 6.000,-

Svømmeskolen 230.000,- 70.000,-

Tillitsmann 21.000,-

Tilskudd og annet 200.000,-

Bowling 559.000,- 524.000,-

Avgifter 120.000,-

Svømmelotteriet 30.000,- 14.000,-

Kirkenesdagene 20.000,-

Sponsorer. 70.000,- 10.000,-

Div Dugnader

SUM 1.791.000,- 1.790.000,-
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Medlemstall 

Medlemstall for 2016.  

Medlemsutvikling 

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre

Totalt

Kvinner 0 93 6 0 8 107

Menn 0 56 3 0 7 66

Totalt 0 149 9 0 15 174

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kvinner 129 95 102 85 94 107

Menn 106 78 81 59 61 61

Totalt 235 173 183 144 155 168
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Sak 10.1 
1. jeg ønsker stille forslag om at hver enkelt utøver betaler sin lisens selv via Min Idrett 
En annen måte å øke inntekten relativt likt på er å legge opp til en ordning hvor hver enkelt 
betaler lisens selv ved starten av året, det praktiseres i mange andre klubber. Da unngår man 
også en situasjon hvor klubben ved starten av året må betale mange lisenser, stort beløp og det 
er lite penge i kassen. Da er det opp til den enkelte utøver å betale lisens, noe som i dag er 
ganske enkelt å gjøre via Min Idrett 
Jeg ønsker dette som forslag til årsmøtet. 

Motforslag fra styret: 
Vi beholder det slik som i dag, klubben betaler lisensen. Skal medlemmene betale selv vil det 
medføre en god del oppfølging og purring, merarbeid for kasserer. 

Sak 10.2 
Pris på selvkostreiser før man takker ja. 
Vedrørende egenandeler så synes jeg det er veldig ugreit at man ikke kan gi pris på turen/
stevnet FØR man reiser. Alle andre klubber klare å estimere en pris. Jeg synes prinsippet med 
selvkost har tatt litt overhånd når man må sitter og regner på 50-øringer og skal ha hver banan 
og knekkebrød med. Da jeg satt i styret gjorde jeg en del kostnadsoverslag for reiser og det 
stemte sån pluss/minus. Jeg innhentet pris på de ulike dele av reise, estimerte hva tørrmat 
kostet, estimerte buss/drosje/restaurant eller utøver betalte det selv. 
Jeg ønsker stille som forslag at man skal ha en pris på turen/stevnet FØR man takker ja. 

Motforslag fra styret: 
Styret gir i dag et estimat så riktig som mulig før utøverne må takke ja. Prisen kan variere noe 
i forhold til hva den virkelige kostnaden blir, den kostnaden har man ikke før reisen er 
gjennomført. Skal vi forplikte oss til en pris før reisen er gjennomført må vi estimere en 
høyere pris, kreve inn betaling før avreise, så får utøverne eventuelt refundert det som måtte 
bli til overs. 

Sak 10.3 ?   
Styret vet ikke om dette er en sak til årsmøte. Men da et av våre medlemmer ønsker å ta dette 
opp på årsmøte gjør vi dette. Vi har skrevet svar i denne beretningen, kommer til å gå 
gjennom spørsmål og svar. Så kan vi utdype dette hvis det er nødvendig. Styret ser på denne 
saken som en begynnelse på sak 12, fastsetting av treningsavgift. 
Jeg ønsker vite om KSK er arbeidsgiver for disse 3(4) trenere eller om de hver især har et 
foretak som sender faktura hver måned, krav om honorar ( som Stine Mikkelborg gjorde). 

Svar: 
KSK er ikke arbeidsgiver for de fire personene som blir nevnt: våre tre trenere og 
svømmeskoleansvarlig. Grensen for å betraktes som arbeidstaker går ved 20% arbeidsstilling, 
eller 100 000,- kroner. De tre trenerne får hele trenerhonoraret overført til dugnadskontoer, og 
er dermed ikke å anse som arbeidstakere i det hele tatt, svømmeskoleansvarlig tar ut det 
skattefrie beløpet, får noe overført til dugnadskonto og sender faktura fra enkeltmannsforetak 
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for noe. Honoraret for svømmeskoleansvarlig er satt til 40 000,- kr for 2017, dette er langt 
under 20%/100000,- kr grensen. 
Se vedlagt avklaring fra Trond Østgård i Finnmark Idrettskrets om dette. 

Det er ønskelig med en oversikt over trenerkostnader til A-gjengen før og etter Vera startet 
( timepris? fast pris?) dette er jo også interessant i forhold til hvilken løsning man velger for 
trener fremover 

Svar: 
Trenerkostnadene for Stine Mikkelborg var 17000,- kr/mnd. 
Vera Nowbuth-Thoresen har en kontrakt som sier 100,- kr/timen for trening og planlegging. 
Hun får 500,- kr/døgn for stevner og 400,- kr/døgn for treningsleire. Etter Vera ble engasjert 
som trener for A-gjengen har hun fått totalt 30650,- kr de siste fem månedene, en 
gjennomsnitt på 6130,- kr/mnd. 
Se vedlagt trenerkontrakt for Vera og timelister de siste fem månedene. 

Hvilke trenerkostnader har de øvrige gjenger? 

Svar: Alle trenerne i KSK har samme satser for honorar, og samme kontrakt. For Lars har 
dette utgjort xxx,- kr de siste fem månedene, for Tommy 7.000 kr. 
Se vedlagte trenerkontrakter for Tommy og Lars og timelister de siste fem månedene. 
  

Hva koster det å sende en trener og/eller reiseleder på stevne? 

Svar: Ut over de faktiske reisekostnadene koster det 500,-kr/døgn å sende en trener på stevne. 
Reiseledere får kun dekt egenandelen. Det er kun på busstevner vi har med egne reiseledere pr 
i dag. Kommer vi i den situasjonen at man har behov for reiseleder på selvkoststevner så må 
disse også da dekkes.  

Er det andre som får betalt for oppdrag knyttet til trening/reiser? 

Svar: Nei 

Jeg ber styret redegjøre for prinsippet i dette med at treningsavgift skal avspeile reel kostnad. 
Betyr det at hvis man er 10 på A-gjengen blir det billigere enn hvis man er 2? 
Betyr det i praksis at hvis det blir 2-4 A-svømmere så må de bære HELE kostnaden på utgift 
til trener og leie av basseng de økter de trener alene (uten samtrening med andre). 

Svar: 
Det står i prinsippet at avgiften skal gjenspeile det tilbudet utøveren får. 
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Det vil mest sannsynlig bli dyrere pr svømmer å delta på treninger og stevner/leire når vi er få 
utøvere i forhold til hvis vi er mange. Dette er et kjent fenomen i forretningsverden. Man 
mister fordelen ved stordrift når man blir få. Det er ikke alle kostnadene som minsker 
proporsjonalt med antall utøvere. Så vi har færre svømmere å dele de faktiske utgiftene på. 

Selvfølgelig vil det alltid være slik at de “små” vil subsidiere de “store”. Men en gang vil de 
rollene byttes og nye “små” svømmere vil komme til og så går det opp i opp. (Den evige 
runddansen). 

Grunnen til at vi nå ønsker å øke treningsavgiften er å oppmuntre foresatte til å komme å 
gjøre mer dugnad. De fleste av våre medlemmer gjør lite eller nesten ingen dugnad. KSK har i 
2016 hatt bowling, Barentsstevnet 2016 og et loddsalg der våre medlemmer solgte noen få 
lodd hver. (Det ble arrangert et par felles dager med loddsalg, uten at det var noe suksess). Til 
sammen har da enkelte familier i KSK vært på dugnad ca 10 timer iløpet av året. Tilbake har 
de fått tilbud til sine barn på mange hundrede timer, om ikke tusen. De familiene som har fått 
så mange timer tilbud til sine barn burde også kunne gi tilbake til klubben flere timer.  

I utgangspunktet synes vi at treningsavgiften er høy nok. Men vi trenger mer penger for å 
drive klubben. Siden vi ikke har lov å pålegge noen dugnad. Men lov til å gi rabatter på 
treningsavgifter hvis man jobber dugnad, må vi gjøre det slik som beskrevet på innkallingen 
til sist styremøte.   

Se forøvrig egen sak fra styret. 

Jeg ønsker at styret sir noe konkret om planer for et lite antall A-svømmere hvis det skulle bli 
tilfellet fra høsten. 
Har klubben fortsatt ambisjon om deltakelse på NM? Dette er mulig også i 2017 fra A-gjeng 
og jeg ønsker at styret sir noe om hvordan man kan få det til knyttet opp mot trenersituasjonen 
nå og fremover, og da i relasjon til forrige problemstilling ( få på A). 

Svar: 
KSK har som mål å etablere seg som en NM klubb iløpet av en del år. (NM klubb er en 
definisjon Norges svømmeforbund bruker. Pr i dag kan vi nesten kalle oss en konkurranse 
klubb). Med dette som plan vil vi selvfølgelig prøve å legge til rette for at Frid Toril skal få 
mulighet å trene så mye at hun kommer til NM, både i år og i årene som kommer. 

Hvis du har lest innkallingen til sist styremøte så har ikke alle A gjeng svømmere / foresatte 
svart på min henvendelse. Forslaget ditt er veldig bra, men etter sist styremøte og nå har fokus 
vært Barentsstevnet. Så tiden har ikke strukket til. Det vil komme et foreldremøte så snart vi 
får tid til det. 

Når vi får mer informasjon om hva utøverne tenker rundt neste år og svømming kan vi 
begynne å se hvilken muligheter som finnes. Se svar punkt H. 
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Har styret annonsert etter trener noen plass? Jeg forstår om man har vært tilbakeholden med 
det hvis det er få på A-gjengen fremover. Er det aktuelt å forhøre seg muntlig i sitt nettverk? 
(Her tenker jeg på ”gamle” svømmere og evt kontakter de kan ha til aktuelle treneremner). 
Jeg oppfordrer styret på det sterkeste til å ha tett dialog med aktuelle utøvere og foresatte 
rundt dette frem mot sommeren, få til best mulig løsning i fellesskap. 

Svar: 
Vi har ikke annonsert, da det er svært usikkert om man har en velfungerende A-gjeng til 
høsten. Vi har forhørt oss i vårt nettverk både i Norge og Russland. Vi kan ikke ansette en 
egen trener for 2 utøvere, det er ingen som vil ha den jobben, og ikke er det særlig gunstig for 
de som da er igjen på en så liten gjeng. Derfor forsøker vi å kartlegge behovet fra høsten, så vi 
kan prøve å finne den beste løsningen for de utøverne som blir igjen. Det finnes flere 
alternativer, men mye avhenger av størrelsen på gjengen. 
Vi har hele tiden vært åpne om problemstillingen rundt A-gjengen til høsten, og kommer ikke 
til å endre på dette fram mot sommeren. 

Sak 10.4 
Styret anbefaler årsmøte å utnevne Roger Daldorff som æresmedlem i KSK. Roger har i 
mange år vært med å bidra til klubbens drift.  
- Han har hatt mange forskjellige styreverv i mange år. 
- Han har vært trener på alt fra svømmekurs til A-gjengen. 
- Han har vært stevneleder på mange svømmestevner. 
- Han har vært hovedarrangør på flere store treningsleire. 
- Han har jobbet mye med økonomi. 

Sak 11 
Styret foreslår at vi opprettholder medlemskontingent som sist år. 
Familiemedlemskap      350,- 
Enkeltmedelmskap     2.000,- 
Støttemedlemskap         200,- 
Æresmedlemmer               0,- 

Sak 12 
Fastsetting av treningsavgift. 
Styret i KSK ønsker å ha så lav treningsavgift som mulig. Treningsavgiften skal avspeile det 
tilbudet svømmerne får. Skal utøverne betale for dette blir treningsavgiften ganske høy. Vi kan 
ikke pålegge våre medlemmer dugnad men vi kan ha dugnad som en del av treningsavgiften. 
Det er også mulig å gi avslag på treningsavgiften for utført dugnad.  

Treningsavgiften til svømmeklubben blir derfor pr halvår. 
A - gjengen.   7.000,- kroner. For inntil 4 bowlingvakter pr halvår kan man få en rabatt på kr 
1.000, pr vakt.  
B - gjengen.   5.000,- kroner. For inntil 3 bowlingvakter pr halvår kan man få en rabatt på kr 
1.000,- pr vakt. 
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C - gjengen.   3.000,- kroner. For inntil 2 bowlingvakter pr halvår kan man få en rabatt på kr 
1.000,- pr vakt. 
D - gjengen.   1.750,- kroner. For inntil 1 bowlingvakt pr halvår kan man få en rabatt på kr 
1.000,- pr vakt. 
Kurs.  500,-  For andre halvår på videregående kurs betaler kursmedlemmer treningsavgift. 

Sak 14 
Klubben har ingen organisasjonsplan.  

Sak 15. 
Til dette årsmøte har ikke vi hatt noe valgkomite. De som ikke har vært på valg har fungert 
som en «slags» valgkomite.  Det blei sendt ut en e post i forkant av møte. Det blei lovet at det 
skulle ringes til familiene for å høre om kandidater. Dette blei ikke gjort. Men de som var 
denne komiteen har funnet kandidater til de verv som er på valg dette året.  

Nestleder         -    Anita Erikson. 
Sekretær          -    Carina Koi Ryeng 
Styremedlem   -    Siw Annie Kristensen 
Vara                 -    Trude Pettersen 

Revisor            -    Reidulf Pettersen 
                        -     Jan Erik Gjernes 

Kretsting         -      Årsmøte gir styret fullmakt til å finne representanter til dette tinget. 

Valgkomite      -     Årsmøte gir styret fullmakt til å finne reperesen 

Avslutning 
Det gamle styret takker for samarbeidet i året som har gått, og ønsker det nye lykke til !!! 

Tommy A.G Karlsen(s)  Trude E Pettersen(s)  Roger Daldorff(s) 

Vera Nowbuth Thoresen(s) Anette Jensen(s)  Siw Annie Kristensen 
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Marit Jerijervi(s)  Knut Danielsen(s) 
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