Referat fra årsmøte i Frogner svømmeklubb
Fredag 22. mars 2019 kl. 08.30 på Karabista.
Godkjenne de stemmeberettigede.
Det var møtt 9 personer og alle ble godkjent som stemmeberettigede. 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. Kari Ruud og Mette Bodil Havrevold ble valgt til å underskrive
protokollen.

Behandle idrettslagets årsmelding
Idrettslagets årsmelding ble godkjent, med følgende anmerkninger:
1. Kafeteriaen pleier stille på fredager med gratis kaffe og havregrøt. Styret bes ha en dialog med kafeteriaens
innehaver om hvorvidt klubben skal støtte opp dette økonomisk.
2. Det er viktig at Morgensvømmernes sosiale miljø opprettholdes og utvides. Gøril Tandberg Smedstad har i alle
år vært den som har vært sentral i dette. (Og Conrad Mohr har stått for vedlikehold av Rosas benk.) Det er
viktig at klubben støtter opp rundt dette, og overtar/avlaster dersom dette etter hvert blir for belastende.
3. Styret bør også støtte opp rundt at nye mennesker kommer inn i det sosiale miljøet, og at også nye parallelle
sosiale svømmemiljøer har mulighet til å etablere seg og finne møteplasser knyttet til Frognerbadet.
4. Styret bes jobbe for at badet skal åpne 06:30, da man da regner med at mange fler da vil ha tid til
morgensvømming.

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Idrettslagets regnskap og revisorberetning ble godkjent. Men styret bes være mer aktive med innkreving av kontingent.

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 uten endringer.

Behandle innkomne forslag og saker.
Det var ingen innkomne saker innenfor fristen.

Foreta følgende valg:
Leder
Bjørn Solheim ble gjenvalgt
Nestleder
Mette Bodil Havrevold ble gjenvalgt
4 styremedlem samt vara Siri Andresen, Kari Ruud, Gøril Tandberg Smedstad og Hans Henrik Thaulow ble gjenvalgt.
Takk til Conrad Mohr som etter mange år trer ut av styret.
Henriette Tronrud kommer inn som nytt styremedlem.
(Styret bestemmer selv hvem som skal være vara)
2 revisorer
Kari Vedum og Ellen Beate Dyvi ble gjenvalgt

Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem
Mireille Caspari, Eldri Langåker og Arne Gregersen ble gjenvalgt
Takk til Erling Wicklund som nå går ut av valgkomiteen.
Conrad Mohr ble valgt inn som nytt medlem.
(Gruppen fikk mandat til å selv fordele roller)
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
a) Hva er status for konseptvalgsutredningen for Frognerbadet?
Bestillingen av KonseptValgsUtredning (KVU) for Frognerbadet er sendt fra Bymiljøetaten (BYM), og ligger
nå i byrådsavdelingen. Vi regner med at den vil sendes Kultur- og Idrettsbygg (KID) relativt raskt, og KID
regner med å gripe fatt i den så snart de mottar den, og vil da trekke inn svømmeklubben, som en av mange
interessenter, i arbeidet med behovsavklaring og mulighetsanalyser.
b) Dialogene med Bymiljøetaten om lengre sesong i Frognerbadet. Hva er status?
Det er sendt henvendelse til Bymiljøetaten, men vi har ikke fått svar. Vi har i henvendelsen påpekt at
nedleggelsen av Vestkantbadet gjør behovet for svømmetilbud i bydelen enda større enn før. Vi har også
signalisert at 10 uker før og etter sommerferien er minimum for at skolene i nærområdet skal ha rom for
helhetlig svømmeopplæring i Frognerbadet.
c)

FISU Frogner
Det er for tiden stor aktivitet i Friluftslivets og Idrettens SamarbeidsUtvalg (FISU) i bydelen, der fokus er et
områdeløft med flere og bedre tilbud om fysisk aktivitet, primært med lavterskel aktiviteter der også de fattige i
bydelen skal kunne delta.
Svømmeklubben vurderer følgende aktiviteter som aktuelle, hvor vi kan bidra til med frivillig innsats
• Svømmekurs – Vi har tidligere vært i dialog med Lambertseter svømmeklubb om svømmekurs i
Frognerbadet, der de stiller med svømmeinstruktører, og vi kan stille med hjelpeinstruktører.
• Svømmefadder - man kan tenke seg et opplegg der barn som trenger mer svømmetrening etter
svømmekurs

d) Verving av unge medlemmer
Det ble diskutert litt rundt hva man kan gjøre for å få flere av de yngre svømmerne i Frognerbadet med i
arbeidet for å få helårs Frognerbad. Vi kom ikke til noen konklusjon, og klubben bør jobbe videre med
problemstillingen.

Oslo 22.3.2019
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