Referat fra årsmøte i Frogner svømmeklubb
Onsdag 16. mars 2022 kl. 08.15 på Domus Athletica.
Godkjenne de stemmeberettigede.
Det var møtt 12 personer og alle ble godkjent som stemmeberettigede. 3 av disse hadde andre gjøremål og forlot
møtet før årsmøtet var over. Samtlige vedtak ble gjort med unison oppslutning fra de fremmøtte. Det ble ikke gjort
kontravoteringer der det var klart at antall som var for, klart overgikk kravet for vedtaket.

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Innkallingen, sakliste og forretningsorden ble godkjent.

Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen .
Klubbens leder ble valgt som dirigent og referent.
Mireille Caspari og Henriette Tronrud ble valgt til å underskrive protokollen.

Behandle idrettslagets årsmelding
Idrettslagets årsmelding ble godkjent, men med følgende endringer i formålsparagrafen:
• Utover forlenget sesong i det eksisterende badet ses arbeidet for svømmehall som det viktigste for klubben.
Punktet med «kjempe for helårs svømmehall» flyttes derfor opp nest øverst etter «forlenget sesongen».
• Vern av badet og parken er egentlig ikke klubbens ansvar. Ettersom Byantikvaren nå er en sterk stemme, og
det ikke ser ut til at vernet av utebassengene eller parken utfordres, så endres ordlyden «kjempe for at man
verner» til det litt mer nøytrale «støtte arbeidet for vern».

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Idrettslagets regnskap og revisorberetning ble godkjent.

Fastsette medlemskontingent og vedta idrettslagets budsjett
Det gjøres ikke endringer i kontingentsatser. Det fremlagte budsjett ble godkjent.
Kontingent er da kr. 100.- pr. kalenderår for ordinære medlemmer, familiekontingent er kr. 200.- for foreldre og barn,
1000 kr. for bedrifter og kr. 50.- for barn, ungdom og studenter.

Godkjenne idrettslagets organisasjonsplan
Organisasjonsplanen ble godkjent med følgende tillegg:
" 2022: Følge opp og kvalitetsikre forprosjekt Frognerbadet, og opprettholde støtte og budsjettmidler
med sikte på start rehabilitering høst 2023 og oppstart 2022/2023 prosjektering 50m-svømmehall».
I tillegg oppjusteres organisasjonsplanen med de angitte endringene i formålsparagrafen i årsmeldingen.

Behandle innkomne forslag og saker.
Følgende forslag vedtatt:
•

" “Svøm for livet” : “Løp for livet” er et fundraiser-løp til inntekt for barns utdanning. Laget/deltaker får inn noen som vil
være med å sponse en sum per kilometer man legger bak seg. Hver enkelt deltaker registrerer kilometerne sine med sin
foretrukne treningsapp, og lagleder er ansvarlig for å rapportere til de som sponser laget. Er det aktuelt at Frogner
svømmeklubb, for å skape litt reklame og samle pengene til et godt formål, kan organisere noe tilsvarende "løp for livet" med
utgangspunkt i svømming, og profilere dette på forskjellige media platformer? (Simona Teha Ferrari)

Vedtak: Styret tenker gjennom hvordan dette skal kunne praktisk gjennomføres, sender ut epost til medlemmer om dette er av interesse,
og spør om idéer til mulige sponsorer. Basert på tilbakemeldinger beslutter styret om man skal følge opp videre og implementere tiltaket.

•

Vestkantbadet: Flere av Frosks medlemmer var ofte var å se i Vestkantbadet. Alt er satt tilbake til originalt med mosaikken
til Per Krohg i sentrum. I tillegg kommer behandlingsrom og gym. Tilbudet skal være for alle. Og inngangsbilletten

deretter. Skal vi henvende oss til Jarle Moen (hotelldirektør ved Sommerro) og høre om Frosk kan få en avtale med badet om
en gunstig pris for klubbens medlemmer? (Ellen Beate Dyvi)

Vedtak: Klubben (ved forslagsstiller) sender henvendelse til Jarle Moen. Styret følger opp basert på det vi får av svar.

•

Oslo Svømmekrets årsmøte: Det foreslås følgende forslag til vedtak ( Bjørn Solheim )
0.
Oslo Svømmekrets bør jobbe for at en svømmehalldekning i tråd med måltallene i behovsplanen (8 barn/unge per
kvm), oppnås innen de neste 10 år. Man bør sikre at det er en god dekning både i Oslo Vest, Oslo NordVest, Oslo
NordØst, Oslo Øst og Oslo Sør, og tilstrebe at de større svømmeanleggene legges gunstig i forhold til kollektivtrafikk.
1.
Oslo Svømmekrets anbefaler at Oslo bør satse på bygging av 3-4 femtimeter-anlegg for mest kostnadseffektivt å
kunne øke svømmehalldekningen.
2.
Minst ett av de nye svømmeanleggene bør, og helst bør ett anlegg i øst og ett i vest, ha 10-meter stupeanlegg.

Vedtak: Forslaget sendes inn til Oslo Svømmekrets årsmøte.

Foreta følgende valg:
Leder
Bjørn Solheim ble gjenvalgt
Nestleder
Siri Andresen ble valgt som ny nestleder
5 styremedlem samt vara Kari Ruud, Gøril Tandberg Smedstad, Henriette Tronrud,
Hans Henrik Thaulow og Arne Gregersen ble gjenvalgt.
Mette Pettersen Moe kommer inn som nytt styremedlem.
(Styret bestemmer selv hvem som skal være vara)
2 revisorer
Ellen Beate Dyvi og Jon K. Enger ble gjenvalgt.
Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem
Mireille Caspari, Kristin Aksnes og Conrad Mohr ble gjenvalgt
Mette Bodil Havrevold kommer inn som nytt medlem i komiteen.
(Gruppen fikk mandat til å selv fordele roller)
Stor takk til Mette Bodil Havrevold som trer ut av styret, og Eldri Langåker som går ut av valgkomiteen.
Styret ble gitt mandat til å velge representanter til kretsting, forbundsting, FISU og møter i andre de organisasjoner
idrettslaget er tilsluttet, og til å delegere oppgaven til andre dersom ikke noen fra styret kan stille.

Eventuelt
•

•

•

•

KVU, mellomfaseprosjekt og forprosjekt for Frognerbadet
o KVU’en er ferdigstilt, men har fått kritikk gjennom kvalitetssikringen KS1 og fra Byantikvaren.
o KS1 anbefaler en mellomfaseprosjektering før forprosjekt kan starte
o Vi har ikke fått svar på henvendelser om status for mellomfaseprosjektering og forprosjekt
o Bystyret har vedtatt at forprosjekt skal leveres innen utgangen av første halvår 2022
Budsjettmidler og prioriteringer i kommunen
o Frogner svømmeklubb har forstått det slik at bystyret/byrådet etter kritikk av KVU'en har satt av 3 mill.kr til grundigere
utredning/undersøkelser av Frognerbadets utendørsanlegg, før igangsetting av forprosjektet for Frognerbadet,
o og at det i handlingsplanen er lagt inn 169,4 mill.kr. med tanke på oppstart av rehabiliteringsarbeider høst 2023, som del
av en post i budsjettet på ca. 1,0 mrd. avsatt til ufordelt avsetning for diverse idrettsanlegg.
o Det ser imidlertid til å være manglende fokus og prioritering i bymiljøetaten og byrådet på Frognerbadet som et større
helårsbad.
Forholdet til Svømmekrets/Idrettskrets og hva vi ønsker av idrettslig aktivitet i klubben
o Frogner svømmeklubb er i utgangspunktet mosjonssvømmere
o Etter hvert har vi fått en del som ønsker starte en stupegruppe
o Og vi har fått inn en del som er triathlonutøvere
o Vi har også et par ganger forsøkt å organisere svømmekurs.
Det er planlagt at Frognerbadet skal åpne 18. mai 2022, normal drift og klippekort, halvårskort etc.
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