
Referat fra årsmøte i Frogner svømmeklubb
Onsdag 11. mars 2020 kl. 08.30 på Karabista.

Godkjenne de stemmeberettigede. 
Det var møtt 14 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. Mette Bodil Havrevold og Gøril Tandberg Smedstad ble valgt til å 
underskrive protokollen.

Behandle idrettslagets årsmelding 
Idrettslagets årsmelding ble godkjent.  

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 med følgende endring i handlingsplanen:
"2020: Følge opp og kvalitetsikre KVU Frognerbadet, og søke støtte og budsjettmidler for videre prosjektering hos 
politikerne."

Behandle innkomne forslag og saker. 
Forslag om å utvide styret med en person, fra 4 til 5 personer pluss vara. Forslaget tiltres.

Foreta følgende valg: 
Leder Bjørn Solheim ble gjenvalgt
Nestleder Mette Bodil Havrevold ble gjenvalgt
5 styremedlem samt vara Siri Andresen, Kari Ruud, Gøril Tandberg Smedstad, Henriette Tronrud 

og Hans Henrik Thaulow ble gjenvalgt.
Arne Gregersen 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 Conrad Mohr ble gjenvalgt
Takk til Arne Gregersen som nå går ut av valgkomiteen.
 Kristin Aksnes 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?

Behovsanalyse for Frognerbadet ble oversendt Bymiljøetaten 11.10.2019, og er grunnlaget for  
KonseptValgsUtredningen (KVU) for Frognerbadet skal være ferdig 31. mars. KVU’en sendes deretter til 
ekstern kvalitetssikring (KS1) som vi antar kan ta inntil 6 måneder. Det er da også naturlig at KVU’en kommer 
ut på høring, og vi har sendt forespørsel til BYM om når eventuelt de regner med at dette skjer. (Men kun timer 
etter årsmøtet fikk vi tilbakemelding om at KVU’en ikke skal ut på offentlig høring.)  FISU Frogner bør 
orienteres om KVU’en, da de har et møte 31.mars for bydelens klubber med behandling av «Idrettsløft», 
«Kommunal Behovsplan» og «OIK’s ting 2020», der info fra KVU’en kan være av viktighet.

b) Dialogene med Bymiljøetaten om Frognerbadet-sesongkort eller morgenbader-klippekort. Hva er status?
Det er sendt henvendelse til Bymiljøetaten, og de tar våre innspill til etterretning, men har ingen planer om å 
gjøre noe med dette denne sesongen. Det ble foreslått i årsmøtet at vi også løfter dette inn til FISU Frogner.

c) Dialogene med Bymiljøetaten om lengre sesong i Frognerbadet. Hva er status?
Dette er i liten grad fulgt opp. Det er sendt en henvendelse til Bymiljøetaten, men har ikke fått svar ennå. Vi 
antar at de vil ha omtrent samme sesong som i fjor, da de holdt oppe tre uker lenger enn vanlig. I beste fall vil 
det stengte Tøyenbadet gjøre at vi kan få ytterligere forlenget sesong. Klubben har i tillegg i møtene med BYM 
og KID gitt innspill om at det vil være gunstig om badet kan åpne fra 06:30. (Kan også tas opp i FISU Frogner,)

d) Behovsplan for idretten
Klubben bør sende inn innspill til Oslo kommune for å få ytterligere fokus på svømming i behovsplanen som er 
på høring frem til 19. april. (ref: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/nyheter/
behovsplan-2021--2030-pa-horing/ ) Det er i tillegg til KVU’en og våre innspill om helårsbad, kommet innspill 
fra bydelen til behovsplanen om «midlertidig hall over Frognerbadet til erstatning for Tøyenbadet». Årsmøtet  
har ingen innsigelser mot dette, så lenge det er et midlertidig tiltak og bare vinterstid, men vi vil heller ikke 
aktivt støtte det. Ut fra diskusjon i årsmøtet er det andre tiltak, som bruk av spillvarme fra kunstisen, matte 
mellom garderobe og basseng, isolasjonsduk over bassenget på natten og mulighet til å henge badekåper og 
håndklær i «vaktbua» som vi prioriterer for å kunne svømme hele året i det øvre utebassenget.  Det er viktig å ha
Frognerbadet i behovsplanen

e) 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. Det er møte 31.mars, der man bl.a. vil snakke om Idrettsløft Frogner (idedugnad), 
Kommunens Behovsplan 2021 – 2030 og OIKs ting 2020 – onsdag 10. juni..

Svømmeklubben har vurdert 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 for barn som trenger mer svømmetrening etter 

svømmekurs. Dette vil kreve bl.a. politiattest for fadderne, og kontrollerte former for  samvær.

f) Verving og aktivisering av unge medlemmer og triathlon-miljøene
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 11.3.2020

------------------------------------------      ----------------------------------------------     --------------------------------------------------
Bjørn Solheim      Gøril Tandberg Smedstad Mette Bodil Havrevold
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