Referat årsmøte Frogner svømmeklubb, 17. august 2012
0. Kort orientering om klubbens arbeid og status
for arbeidet med helårs svømmeanlegg.
Vi har stort sett jobbet for å få et anlegg mellom Frognerbadet, stadion
og tennisbanene, men det er ikke å legge skjul på at vi også er del av et
større bilde, der byen har en ekstrem underdekning av svømmeanlegg,
og der Frogner bydel og andre deler av indre by har en ekstrem
underdekning av aktivitetstilbud.
Det vi ser er at investeringer på en milliard i året, i løpet av få år kan gi
innsparinger på rundt 4 milliarder pr. år for Oslo kommune i reduserte
helsekostnader. Og det er dette budskapet vi forsøker å formidle til
politikerne.
Svømming er en viktig del av et aktivitetstilbud fordi det er et tilbud til
alle aldersgrupper som i liten grad gir belastningsskader. I tillegg er det
i Norge rundt 100 hvert år som dør i drukningsulykker.

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.
– forslag om kontingent 100 kr
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) minst 1 styremedlem og 1 varamedlem
c) 2 revisorer
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.
- forslag om å jobbe for forlenget åpningstid på Frognerbadet.
Det at vi står på overfor media, idrettens organer og politiske instanser,
gjør at det gradvis er blitt en økt bevissthet om behovet for
svømmeanlegg. Vi kan ikke påvise at en million sist høst i bevilgninger
til planlegging av svømmeanlegg er vår fortjeneste, men vi vet at vi
påpeker feil og mangler og snakker med beslutningstakere, og av og til
ser vi at feil blir rettet, og av og til kjenner vi igjen våre argumenter.
Men det er også sannsynlig at den snøballen vi har satt i gang begynner
å finne sine egne veier...Det er ikke sikkert vi lenger kan styre den.
Bymiljøetaten prioriter rehabilitering av Frognerbadet som første
prioritet,og det skal vi så godt vi kan utnytte, men når det gjelder
nybygg, så er det nå et idrettssvømmeanlegg på Sogn (der det er en
svømmeklubb med 800 medlemmer), og muligheten for et nytt
Tøyenbad, som har størst fokus i bymiljøetaten. Dette er i tråd med de
behov som vi har påvist, og dette er også i samsvar med at
svømmekretsen i tillegg ønsker anlegg på Rommen/Stovner og på
Lambertseter der det også er sterke svømmemiljøer. Bydel Frogner
ønsker anlegg på Filipstad, men det ser det ikke ut til at noen andre
ønsker.

Ser vi på kartet, ser vi hvor disse anleggene vil komme til å ligge. Som vi ser er det fornuftig med helårs svømmeanlegg på Frogner. I dag er det
rundt 50.000 mennesker pr. basseng, mens svømmeforbundet anbefaler et basseng pr. 10.000 personer. Bare i bydel Frogner bor det rundt 50.000
mennesker, noe som tilsier et slikt anlegg som det vi jobber for. Det planlagte badet på Røa har en kapasitet passende til en befolkning på 10.000
personer, så dette vil primært være ent tilbud til befolkningen rundt Røa, og tomteprisene på Filipstad gjør også at dette også vil være et mindre
basseng (hvis det i det hele tatt kan bli noe av...) som bare vil dekke behovet til de rundt 10.000 på Filipstad og Aker brygge.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
Alle 21 fremmøtte ble godkjent som stemmeberettigede.

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

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
Bjørn Solheim ble valgt til ordstyrer og referent. Mireille Caspari og Gøril Tandberg Smestad ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding
Årsmelding ble godkjent.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Regnskap og revisors kommentar ble godkjent.

6. Behandle innkomne forslag og saker.
Det ble diskutert om klubbens målsetning og besluttet at man ikke bare skulle være bundet til å jobbe med svømmeanlegg mellom Frognerbadet,
Stadion og tennisbanene, men at man også skulle kunne jobbe for andre alternativer som kan gi et bedre svømmetilbud i
Majorstuen/Frognerområdet.
Klubbens målsetninger blir da:

Frognerbadets svømmeklubb har som formål å jobbe for tilfredstillende svømmeanleggdekning i Oslo Vest ved å


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



I den grad dette er vanskelig realiserbart, skal klubben også å vurdere og jobbe frem andre alternative plasseringer for
helårs 50 meter svømmeanlegg med stup og opplæringsbassenger i Majorstuen/Frogner-området. Så langt mulig bør man
prioritere løsninger som kan samspille mot de eksisterende utebassengene i Frognerbadet og realisere de synergier som et
stort anlegg med både ute- og innebad vil kunne gi.



Klubben skal kjempe for at man verner det eksisterende friluftsbadet som er godt innpasset i Frognerparken, er godt
arkitektonisk utformet, gir en estetisk opplevelse som ikke innendørsanlegg kan gi, og gir et flott tilbud om
utendørssvømming på linje med store utendørsbad i andre av verdens storbyer.



Som delmål skal klubben jobbe for at garderobene moderniseres og vinterisoleres, slik at utebassengene i størst mulig grad
kan brukes hele året av mosjonister og skoler i området. Det bør vurderes løsninger der man ved ombygging av
garderobene reduserer avstand fra utgangen til bassengene og eventuelt gjør det mulig å svømme fra garderoben og ut i
bassengene. Det bør også vurderes om det er plass til badstuer og et mindre varmtvanns/opplæringsbasseng. Det allerede
vinterisolerte utendørs-bassenget som pt. varmes av spillvarme fra isanlegget på stadion vil da kunne være et fantastisk
tilleggstilbud på fine vinterdager.



Man skal jobbe for å finne ordninger der man kan ha forlenget sesongen på Frognerbadet.

7. Fastsette medlemskontingent.
Det var mottatt forslag om å øke kontingenten til 100 kroner. Forslag om å øke kontingenten til 100 kr ble godkjent uten motstand. Man ser det
som viktig å bygge opp reserver, og mener at man lettere blir oppfattet som seriøse ved en litt høyere kontingent. Kontingent for barn, studenter
og og støttemedlemskap settes til kr. 50.
Leder nevnte muligheten for at økte inntekter ville gi mulighet til f.eks. svømmekurs for barn eller deltakelse i master-stevner. Det ble da
bemerket at dette er aktiviteter som andre svømmeklubber allerede gjør, og at man har sett hvordan dette (ikke minst intern slossing om
treningstid i en by som nesten ikke har svømmehaller) tapper svømmeklubbene for krefter. Det var sterk enighet om at Frogner svømmeklubb
skal holde seg til klubbens formål, som er å jobbe for helårs svømmeanlegg i Majorstuen/Frogner-området og eventuelle andre løsninger som kan
sikre tilstrekkelig svømmeanleggkapasitet i Oslo Vest.

8. Vedta idrettslagets budsjett.
Budsjettet ble godkjent. Kontingentinntekter justeres opp i henhold til vedtak om kontingentinntekt.

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.

Valgkomiteen foreslo gjenvalg av styret.
Det sittende styret ble enstemming gjenvalgt. Klubbens styre for 2013 er da:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Valgkomite1:
Valgkomite2:
Revisor1:
Revisor2:

Bjørn Solheim
Mette Bodil Havrevold
Conrad Mohr
Gøril Tandberg Smestad
Ella Bennett
Kari Ruud
Ella Bennett
Kari Ruud

I tillegg utpekte årsmøtet følgende personer som klubbens representanter i FISU Frogner, der de vil stille til valg, og forhåpentlig bli valgt inn så
de kan jobbe for svømmeanlegg gjennom de formelle kanaler i idrettskretsen.
Kandidat til ISU Frogner arbeidsutvalg:
Kandidat til ISU Frogner arbeidsutvalg:

Mireille Caspari
Åsne Seierstad

FISU’et (Friluftslivets og Idrettens SamarbeidsUtvalg) er et samarbeidsorgan som skal være bindeleddet mellom bydelen, bydelens idrettsklubber
og Oslo idrettskrets. Hver bydel har et ISU eller FISU, og disse prioriterer anlegg og fordeler støtte.

11. Eventuelt







Forslag om å jobbe for forlenget sesong på Frognerbadet – dette ble diskutert under klubbens målsetninger, og kom inn som del av
målbildet.
Vervekampanje – Det ble foreslått å organisere en vervingskampanje der hvert medlem i klubben verver 10 nye medlemmer. Hanne og
Åsne hadde vært borti slike kampanjer før, og kan være behjelpelige med organiseringen. Dersom ingen andre frivillige kommer Bjørn i
forkjøpet, så lager Bjørn utkast til en flyer. Det var enighet på møtet om at en slik vervekampanje bør gjennomføres for å få økt
medlemstallet og dermed stå sterkere overfor Idrettskretsen og bydelen. Et mål er å passere det magiske tallet 100, deretter å komme
opp i mer enn 350 medlemmer slik at vi blir en større klubb enn skøyteklubben på Frogner. En større antall medlemmer vil også gjøre
det enklere å bygge opp økonomiske reserver. (Leders anm: Det er trist at vi i fjor høst ikke greide å sikre de 4-500.000 kr. som skulle
til for å få Snøhetta til å ferdigstille arkitekttegningene og dermed få inn svømme/fleridrettsanlegg på Frogner inn som planforslag på
lik linje med forslaget om ishall slik Plan- og Bygningsetaten oppfordret til. Hadde vi hatt 1000 medlemmerpå det tidspunktet, så ville
dette vært mulig å sikre gjennom en kronerulling...)
Webside og oppfordring til underskrift på innbyggerinitiativ – oppfordringen til å undertegne underskriftskampanjen er altfor
negativ. Det bør også komme bedre frem på nettet/eposten hvordan man betaler kontingenten. Bjørn har lovet å endre i Websiden.
Avisoppslag om sommerens siste dag på Frognerbadet. – Det ble nevnt at avisene burde oppfordres til å gjøre en artikkel rundt siste
helg i Frognerbadet. Bjørn lovet å ta kontakt. (epost ble sendt senere på dagen til to journalister i Frognerbadet, men det druknet visst i
oppslagene rundt første skoledag)
Trekke skolene i området inn i arbeidet – Det ble opplyst om at vi allerede har støtteerklæring fra Majorstuen skole. Conrad har sagt
seg villig til å følge opp Skøyen skole der vi ikke har fått tilbakemelding på vår henvendelse. Bjørn skal følge opp sin dialog med
Uranienborg skole og purre på svar der. Det er viktig å få skolene med, og også finne løsninger der f.eks. skolene kan bruke
Frognerbadet så lenge det er åpent. I dag er et av problemene som hidrer lengre sesong på Frognerbadet, at selv om morgensvømmerne
er trofaste, så faller besøket på dagen med en gang skolene starter opp igjen etter ferien.

Bjørn Solheim
referent
Leder Frogner svømmeklubb
Epost: abitas@online.no
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-----------------------------------------------------------Gøril Tandberg Smestad

