Referat fra årsmøte i Frogner svømmeklubb
Torsdag 16. juni 2014 kl. 08:00 ved stupebassenget på Frognerbadet.

Kort orientering om klubbens arbeid og status for arbeidet med helårs
svømmeanlegg.
Det ble kort orientert om de viktigste punktene i årsberetningen.
Status kort fortalt er at instillingen til bystyrets behandling av bademeldingen onsdag 18.6. er «Byrådet bes fremme en sak om å
gjøre om Frognerbadet til helårsbad.», og at det forventes at dette går igjennom bystyret.

Status bademeldingen og hva denne betyr for helårssvømming på
Frognerbadet.
Bademeldingen er en bystyremelding som ble besluttet igangsatt senhøsten 2011, og som egentlig skulle kommet første kvartal i
2012. Den kom i desember 2013, dagen etter siste bystyremøte. Det var forventet at den raskt skulle behandles i bystyret, men
komiteen som behandlet meldingen har hatt en rekke spørsmål, og det er også kommet mange innspill, så komiteen var først
ferdig med behandlingen nå i begynnelsen av juni, og bystyret får den til behandling onsdag 18.6. Vi regner med at
helårssvømming på Frognerbadet vil være del av bystyrets vedtak.
Med denne i ryggen vil vi ha en helt annen tyngde i møter med Byråd, og Bymiljøetaten.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Det var møtt 15 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 sekretær. Mireille Caspari og Unni E. Grønn ble valgt til å underskrive protokollen.

Behandle idrettslagets årsmelding
Idrettslagets årsmelding ble lest opp og godkjent

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Idrettslagets regnskap ble godkjent

Behandle innkomne forslag og saker.
Det var ingen innkomne saker innenfor fristen. Det vi ellers har fått av innspill er tatt inn under eventuelt.

Fastsette medlemskontingent.
Kontingent på kr. 100.- pr. kalenderår for ordinære medlemmer, familiekontingent på kr. 200.- for foreldre og barn, kr. 50.- for
barn, ungdom og studenter ble opprettholdt. Det ble det understreket at klubben ikke godtar innmelding av andre personer
dersom ikke personen selv har uttrykt ønske om medlemskap i klubben overfor den som melder inn.

Vedta idrettslagets budsjett.
Budsjett ble vedtatt.

Foreta følgende valg:
Leder
Bjørn Solheim ble gjenvalgt
Nestleder
Mette Bodil Havrevold ble gjenvalgt
3 styremedlem samt vara Conrad Mohr, og Gøril Tandberg Smedstad ble gjenvalgt
Eldri Langåker og Åsne Seierstad ble valg inn som nye medlemmer.
(styret bestemmer selv hvem som skal være vara)
2 revisorer
Ella Bennett, og Grete Tannum ble gjenvalgt
Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem
Kari Ruud, Unni E. Grønn , Mireille Caspari og Liv Johansen ble gjenvalgt. Gruppen fikk mandat til å
selv fordele roller.
Styret ble gitt mandat til å være representanter til kretsting, forbundsting, ISU og møter i andre de organisasjoner idrettslaget er
tilsluttet, og til å delegere oppgaven til andre dersom ikke noen fra styret kan stille.

Eventuelt
Styret ble bedt om å følge opp bystyrets vedtak om «forlenget åpningstid for utebadene» og mulighet for 3månederskort, samt
påse at neste årsmelding bruker fullstendig navn på de som omtales i dokumentet.

Stadfeste klubbens formål
Klubbens formål ble justert ved at siste linje løftes fremst for å signalisere at man ønsker tiltak så raskt som mulig.

Frognerbadets svømmeklubb har som formål









Man skal jobbe for å finne ordninger der man så raskt som mulig kan ha forlenget sesongen på Frognerbadet
Kjempe for helårs svømmehall innpasset i terrenget ved Frognerbadet 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 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 kan.varmes av spillvarme fra isanlegget på stadion vil da kunne være et
fantastisk tilleggstilbud på fine vinterdager.

Denne formålsparagrafen er et tillegg til den lov som pålegges oss gjennom NIF.

Oslo 16.6.2014
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