Innkalling til årsmøte i Frogner svømmeklubb
17. august 2012 kl. 08:00 i kafeteriaen på Frognerbadet.
Frognerbadets svømmeklubb har som formål


Å kjempe for helårs svømmehall innpasset i terrenget mellom Frognerbadet, stadion og tennisbanene med 50meterbasseng, 25-meterbasseng med stupetårn, opplæringsbasseng og vannsklier, slik at Frogner bydel har et tilbud til
svømmeglade i alle aldre og ferdighetsnivåer.



Og kjempe for at dette anlegget integreres mot Frognerbadet, slik at man verner det eksisterende friluftsbadet, og kan ha
synergier med mulighet for både inne og utebad, og tilrettelegger for bruk av det vinterisolerte utendørs-bassenget som et
fantastisk tilleggstilbud på fine vinterdager.

Kontingenten er pr. kalenderår kr. 50.- for ordinære medlemmer, kr. 10 for barn, ungdom og støttemedlemmer
(Se www.FrognerSvømmeklubb.no for nærmere info)

(Hvis dere ikke ønsker melde dere inn, så gå ihvertfall inn på www.FrognerSvømmeklubb.no og hjelp oss ved å
undertegne innbyggerinitiativet som skal sikre vern av parken og utredning av svømmeanlegg innpasset i terrenget)
Agenda for møtet
0. Kort orientering om klubbens arbeid og status for arbeidet med helårs svømmeanlegg.
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) minst 1 styremedlem og 1 varamedlem
c) 2 revisorer (16)
d) Representanter til kretsting, forbundsting, ISU og møter i andre de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
e) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
11. Eventuelt
Med vennlig hilsen
Bjørn Solheim
Leder Frogner svømmeklubb
Epost: abitas@online.no

Årsberetning Frogner svømmeklubb 2011
Frogner svømmeklubb ble stiftet 25.8.2010, med 19 medlemmer, ved utløpet av 2010 hadde klubben 43 medlemmer, og ved utløpet av 2011 var det 85
registrerte medlemmer. Klubben har i 2011 hatt følgende styre.
Styreleder: Bjørn Solheim
Nestleder: Mette Bodil Havrevold
Styremedlem:
Conrad Mohr
Styremedlem:
Gøril Tandberg Smestad
Valgkomite1:
Ella Bennett
Valgkomite2:
Kari Ruud
Revisor1:
Ella Bennett
Revisor2:
Kari Ruud
I løpet av 2011 har klubben deltatt i følgende aktiviteter:
Vi har i løpet av året fulgt opp innspillet med svømmeanleggplanskisse i planprosessen for Frogner stadion fase 2som kan sees på Plan- og Bygningsetatens sider
(http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=200703298&wfl=N ), og de viktigste dokumentene er også lagt ut på klubbens hjemmeside (http://www.frognersvømmeklubb.no/). Vi
leverte 1.3. reviderte planskisser til Plan- og Bygningsetaten
Det ble påpekt en del mangler i det innleverte materiale som ville kreve profesjonell assistanse, og vi har inngått avtale og innhentet pristilbud fra Asplan Viak og
Arkitektkontoret Snøhetta. Samlet prisanslag kom på ca 400.000, så vi sendte ut et utall søknader om støtte fra kommunale og idrettslige organisasjoner, stiftelser
og velhavende personer, men greide ikke innenfor de 14 dagene vi hadde til rådighet å sikre tilsagn om mer enn ca. 50.000 kr. Arkitektkontoret Snøhetta holder
tilbudet åpent, og vi håper at vi på et senere tidspunkt kan få kommunale bevilgninger til det gjenstående planarbeidet.
Dermed er planskissen for svømme/fleridrettsanlegg pt. Ikke med i planprosessen som et fullverdig planforslag, men bare som i llustrert forhåndsuttalelse.
Ella Bennet, Gøril Smestad, Mette Havrevold og undertegnede var med i årsmøtet i Frognerparkens Venner tirsdag 5.3.. Der ble det etter selve årsmøtet orientert
om alternativ 1 med ishall og flerbrukshall. Vi fikk sagt litt om at vårt alternativ er halve høyden og halve bredden av alternativ 1, og derfor bedre ivaretar
verneinteressene i parken.
Kari Ruud, Elisabeth Bamrud og Bjørn har vært i møte med ISU Frogner onsdag 6.3.. Desverre var det ikke paneldebatt med bydel spolitikere som vi mistolket
innbydelsen som, derimot var det orientering om at man legger opp til en slik paneldebatt 1.september.(avlyst pg.a. utøya)
Bjørn deltok i årsmøte i Oslo Svømmekrets 12.4 ., og ble valgt inn som revisor. Han er også valgt inn som leder i ISU st.Hanshaugen.
Ella, Mette, Gøril og Bjørn hadde 31.5.møte med Gulli og Nielsen fra Frognerparkens Venner. De er ønsker en god utbygging av parkens idrettsdel, og er relativt
nøytrale til hvilket alternativ som bygges ut, så lenge dette leggest lavest mulig i terrenget. Inntil vårt alternativ er mer troverdig støtter de likevel ishall-planene
ut fra behovene for anlegg i Frogner.
Bjørn har 18.8 hatt møte med Oslo idrettskrets som leder av ISU st.Hanshaugen, der OI’s svømmegruppe også var med , og der sv ømmeanleggdekning var
viktigste tema. Idrettskretsen ønsker ikke støtte svømmeanlegg ved Frogner stadion, da svømmeanlegg ikke ligger inne i idrettsetatens eksisterende planer for
tomten, men Idrettskretsen uttalte at de vil jobbe for å få i gang prosessene med planlegging.
Bjørn har også 23.8.2011 vært på "Medvirkningsmøte i forbindelse med utarbeidelse av arealdelen i kommuneplanen" som leder av ISU st.Hanshaugen, så der
ligger nå et par av våre tegninger av svømme/fleridrettsanlegg blant innspillene som eksempel på hvordan idrettsanlegg kan bygges i en stadig tettere by.
Bjørn deltok i åpen halvtime - BU Frogner tirsdag 30.8.2011 og la frem kalkyler på at et større svømmeanlegg på Filipstad vil koste kommunen rundt 2 milliar der
kroner mer enn et tilsvarende anlegg ved Frognerbadet.
Hele styret møtte i FISU møte for fordeling av LAM-midler20.9. og for en gangs skyld var de hyggelige. Vi fikk ikke støtte for noen av våre forslag, men de lovte å
se på det, og at vi skulle få et senere møte med arbeidsutvalget. (dette oppfølgingsmøtet bel avlyst da et vilkår var absolutt lojalitet til FISU’et og eksisterende
vedtak.)
Mette og Gøril gjorde en flott jobb i deputasjon i rådhuset, og selv om leder av miljø- og samferdselskomiteen først kom inn på slutten, så virket det som at
politikerne var interresserte og at det gjorde inntrykk at det var så mange som møtte opp (alle de tre svømmeklubbene i Oslo Vest var representert). Vi får vel ta
noe av æren for at det nå blir en mill. kr. i budsjettforslaget fra borgelige partier til planlegging av svømmeanlegg ”etter mønster av Drammensbadet”.
Bjørn deltok i orienteringsmøte ”sporty by” med bymiljøetaten i Doga i slutten av oktober, og fikk inn endel spørsmål og merknader.
Det ble orientert om utviklingstrender og stilt spørsmål om vi bygger riktige typer idrettsanlegg i Oslo. Bl.a. ble det påpekt behov for å samlokalisere idrettsanlegg
vertikalt, og påpekt at de norske er av de mest inaktive i Europa selv om det er stor aktivitet idrettslig, pga. høyeste andel biler, pc’er, tv’er og stillesittende arbeid,
slik at man har mistet hverdagsaktiviteten.
Bjørn deltok i anleggsmøte med Oslo IdrettsKrets i slutten av oktober med presentasjoner om anleggsprosessene i Oslo der OIK ønsket tilbakemelding på hvilke
prioriteringskriterier som bør gjelde for anlegg, og hva slags anlegg som bør prioriteres. Det ble ikke tid til den planlagte debatten, så deltakerne ble bedt om å
sende inn sine meninger skriftlig, noe vi også gjorde.
Ellers har det i løpet av høsten vært sendt en del henvendelser til de politiske partiene, siden svømmeanleggproblematikken s om så ut til å bli en kampsak av
naturlige årsaker ble tonet ned i valgkampen.

Regnskap - Frogner svømmeklubb 2011
Resultatregnskap
Inntekter
Kontingentinntekter
Renter
Sum inntekter
Utgifter
Forbund/krets-kontingent
Diverse
Sum utgifter
Resultat

(konto)
2011
2010
3 910,00 2 100,00
24,56
3,29
3 934,56 2 103,29

3 000,00
999,80
3 999,80

0,00
620,00
620,00

-65,24 1 483,29

Balanse
Eiendeler
Kasse
Fordringer
Bank
Sum eiendeler

2011
2010
-299,80
0,00
550,00
500,00
1 367,85
983,29
1 618,05 1 483,29

Gjeld
Gjeld
Egenkapital
Sum gjeld

200,00
1 418,05 1 483,29
1 618,05 1 483,29

Kasserers kommentar til regnskapet:
Inntektene er primært kontingentinntekter, mens utgifter
primært er forbunds- og krets-kontingenter.
Regnskapet er stort sett i samsvar med budsjett, med unntak av
at det er kommet inn en kretskontingent på 1.500 kr., til
gjengjeld er det ikke påløpt de budsjetterte 1000 kr. til webside.
Resultatet er dermed svakt negativt.
Kasserer har lagt ut kr. 299,80. Kasse er derfor negativ inntil
kasserer i 2012 får overført penger fra bankkonto.
Fordringer er utestående kontingenter som blir purret ved
neste utsending av kontingentkrav.
Det er avskrevet 300 kr. i fordringer (ført under diverse). Dette
er ubetalte kontingenter for 2010 som kasserer ikke behørig har
fulgt opp, og som derfor må anses som foreldet.
Det er 200 kr. i gjeld som utgjør kontingenter for 2012 betalt før
årsskiftet. Dette føres som inntekt i 2012.
Oslo 4.8.2012 Bjørn Solheim (sign.)

Budsjett - Frogner svømmeklubb 2012
Resultatregnskap
Inntekter
Kontingentinntekter
Administrasjonstilskudd, Oslo
kommune
Lokale aktivitetsmidler
Drift/prosjekttilskudd

pr
antall stk
70
0

budsjett
3
50
500,00

250

Sum inntekter
Utgifter
Obligatorisk abonnement svømmeblad
Forbundskontingent
Kretskontingent
Kostnad webside
Trenere
Kurs
Stevner
Treningsleire
Forsikringer
Avslutninger, sosialt, etc…
Sum utgifter
Resultat

5

100

2011

2010

3500

2100

0,00

0

3
500,00

3500

500,00
1
000,00
1
500,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
3
500,00

500,00
1 000,00

1 000,00

620,00

2500

0,00

1000

budsjett

budsjett

Balanse
Eiendeler
Kasse
Bank
Fordringer
Sum eiendeler

0,00

2
483,29

2 483,29

Sum gjeld

983,29
500,00

2
483,29

2 483,29

Gjeld
Gjeld
Egenkapital

2 010,00

1 483,29

0,00

2
483,29
2
483,29

2 483,29

1 483,29

2 483,29

1 483,29

