Årsberetning Frogner svømmeklubb 2014(-15)
Frogner svømmeklubb ble stiftet 25.8.2010, med 19 medlemmer, ved utløpet av 2010 hadde klubben 43 medlemmer, ved utløpet av 2011 var
det 85 registrerte medlemmer, i 2012 var det 106 medlemmer, i 2013 var det 115, i 2014 var det 168, og idag er det 169 registrerte
medlemmer. Klubben har i 2014 hatt følgende styre.
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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.

Idrettslig virksomhet i klubben
Alle idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund skal ha til formål å drive idrett. Klubben har i 2014 drevet med mosjonssvømming, og et
typisk klubbmedlem svømmer 2-4 ganger i uken, og da fortrinnsvis tidlig om morgenen. Det sosiale aspekt er viktig for motivasjon og trivsel
blant klubbens medlemmer, men dessverre er det mange av klubbens medlemmer som ikke finner passende svømmetilbud de deler av året
som Frognerbadet holdes stengt. Klubben har hatt en rekke styremøter.

Klubbens øvrige aktiviteter
Vi har hatt følgende aktiviteter:
Det ble bevilget 276 millioner til ishall og svømmeklubben måtte tegne nye løsningsforslag for innpassing av helårs svømmeanlegg.
Bevilgninger i Oslos budsjett 2014 gjorde at vår prefererte innplassering av svømmeanlegg som del av et større anlegg på den 9 mål store
tomten ved tennisbanene ikke lenger er realistisk å kjempe for. Isteden velger vi å tegne et løsningsforslag basert på eksisterende garderober og
de 2-3 mål tomt som kan bebygges i inngangspartiet i Frognerbadet. Første utkast ble sendt styret 15.1. Skissene ble deretter videresendt FISU
Frogner som nå er positive til helårssvømming, etter at Åsne har presentert forslagene og introdusert «Moskva-modellen». Som følge av dette
introduseres konseptene om tre byggetrinn der det første er «Moskva-modellen», og 14.2. har vi ferdigstilt en utredning om helårssvømming i
tilknytning til Frognerbadet.

Innspill til behandling av bademeldingen
Klubbens utredning ble sendt som innspill til gruppen som behandler bademeldingen, og vi er svært synlige i saken. Se:
http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=SFK&caseno=1008113&dayno=47&Year=2014-6-4&db_source=2 Vi er også på
andre måter aktive, og påviser bl.a. at 30% av behovet (idrett, skole/sfo, andre) er utilsiktet «blitt glemt» i stegene fra Asplan Viaks analyse til
byrådsmeldingen, i tillegg til at man ikke tar hensyn til økning i befolkning frem til de nye svømmeanleggene kan ferdigstilles.
Kari har i videreforedlet løsningsforslagene (solvarme, spillvarme og glasskorridorer)
Bl.a. tok Kari kontakt med Aventa og Enova, og andre leverandører av ulike løsninger.
Klubben oppretter en pådrivergruppe
Leder for pådrivergruppen (inntil gruppen selv eventuelt skulle beslutte noe annet) er
•
Conrad Mohr, Frogner Svømmeklubb,
Øvrige medlemmer og antatte «primære ansvarsområder» er da (så langt)
•
Per Bratlund, Christiania Svømmeklubb, svømmeopplæring og idrett
•
Kari Ruud, Frogner Svømmeklubb, utforming garderober og inneområder
•
Hans Fredrik Horn, Frognerparkens Venner, vern av parken
•
Nils Th. Dannevig, Frognerparkens Venner, vern av parken
•
Bjørn Solheim, Frogner Svømmeklubb m.m., analyser og «andre idretter»
Vi har forsøkt å få med bydelspolitikerne, men til tross for at BU Frogner har vært
representert både med leder og nestleder i pådrivergruppen for ishallen, så har vi fått
tilbakemelding om at bydelsutvalget ikke finner det naturlig å være representert i en
pådrivergruppe for helårssvømming på Frognerbadet.

Gøril Tandberg Smestad (f.v.), Kari Ruud, Ella Bennett
og Unni E. Grønn bruker Frognerbadet flittig i hele
sommerhalvåret. Nå vil de også svømme utendørs i
vinterhalvåret.
http://www.osloby.no/nyheter/Drommer-om-a-svomme-iFrognerbadet-aret-rundt-7544453.html
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Oslo Svømmekrets årsmøte 10.4.2014
Med over 100 medlemmer hadde vi rett til å stille med 3 representanter i årsmøte i Oslo Svømmekrets. Vi
stilte sterkt med Mireille, Conrad og undertegnede. Conrad tok tidligere fly fra London for å kunne være
med . Svømmekretsens årsting var en svært positiv opplevelse. Vi ble vel mottatt, og selv om vi ikke fikk
noen formelle vedtak, så ser det ut som om kretsen tenker i de samme baner som oss. De var den gang
veldig interessert i muligheten av å få et stupebasseng på Frogner gjennom byggetrinn 2, og muligheten til
å få bygget ut mer svømmehallkapasitet før man river Tøyen.
Kretsting Oslo Idrettskrets 4.6.
Åsne satt mellom to medlemmer av kretsstyret i hele kvelden, og de støtter helårssvømmingen, så det ser
nå ut til å være forankring i idrettskretsens styre. (Entusiasmen ser dessverre ikke ut til å deles av administrasjonen, så idrettskretsen
anbefaler ikke budsjettmidler til svømmeanlegg.) Ellers var Åsne også oppe på talerstolen, og gjorde som vanlig god jobb.
Det ser ut som vi har generell akseptanse for svømmeanlegg fra kretstinget. Mye av innspillene våre gikk
videre til det nye kretsstyret for videre behandling.
Øvrige aktiviteter
Vi møtte 25.3. i badekåpe i Bydelsutvalgsmøte Frogner, med orientering om at bademeldingen anbefaler
Frognerbadet. Vi har også vært heldige og fått en del avisoppslag, og vi har hatt en del kontakt mot
bydelspolitikere, politikere på rådhuset, idrettskretsen og styret i Frognerparkens Venner.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri
Melby synes løsningen til
morgenbaderne og de andre
svømmerne i Frogner svømmeklubb
er så interessant at hun vil se
nærmere på den.
http://www.osloby.no/nyheter/Dro
mmer-om-a-svomme-iFrognerbadet-aret-rundt7544453.html
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Bystyrebehandling av bademeldingen 18.6.14
Bademeldingen ble behandlet 18.6, og stort sett tatt til etterretning. Følgende tilleggsvedtak ble gjort:

( http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?caseno=1008113&dayno=171&Year=2014-618&db_source=2 og http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Bystyret/2014_06/1055354_3_1.PDF )

C. Om enkelte bad
5. Byrådet bes fremme en egen sak snarest mulig om fremtidige planer for Manglerud bad. Saken skal avklare byrådets
planer for enten ytterligere oppgradering eller nybygg av badet.
6. Byrådet bes fremme en sak om å gjøre om Frognerbadet til helårsbad.
7. Byrådet bes i løpet av 2014 komme tilbake til bystyret med en egen sak om fremdriften av ny svømmehall på Stovner.
8. Bystyret ber byrådet om å videreføre dialogen med eierne av Sagene bad for å gjenåpne badet.
9. Byrådet bes gjenåpne Manglerud bad, samt sikre drift av badet inntil andre alternativer er på plass i nærområdet.

E. Annet
11. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en egen plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet ved badene.
14. Byrådet bes utvide åpningstider på Oslobadene, særlig på lørdager og søndager.
19. Byrådet bes orientere Oslo bystyre om status for oppfølging av vedtak under denne saken i første halvdel av 2015,
og holde ellers bystyret løpende orientert om fremdriften i oppfølgingen av vedtakene i strategien.

Carl I. Hagen og Frp vil bygge bad i
stedet for nytt Munchmuseum.
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/vilbygge-fire-nye-svommehaller-1.11754756
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Oppfølging av bademeldingen
Vi er nå kommet i en fase der «Det er viktig at vi er pådrivere og ikke driver med prosjektering». Og vårt primære mål blir da å få frem
budsjettmidler til prosjektering. Politikerne vet ikke alltid helt hva de selv vedtar, og samme dag kan de både vedta 2 mill.kr til Frognerbadet og
trekke tilbake bevilgningen. Selv Eldrid kan trenge hjelp til å forstå hva de driver med: «Dette var ikke lett. Jeg klarer ikke å trekke ut av det jeg
fikk fra deg om det er vedtatt. Jeg har vært i kontakt med Rådhuset nå på morgenkvisten for om mulig å få et svar. De er også noe forvirret.»
Pådrivergruppen er viktig i denne sammenheng, og kan påvirke i fora der klubben formelt ikke har lov til å ta kontakt. Frognerparkens Venner
ønsker flere aktiviteter der de kan delta som deler av en slik gruppe, men fra høyrepolitikerne i Frogner har vi fått litt merkelige og til dels
motstridende signaler. De ser det ikke som naturlig for representanter fra BU å være del av en pådrivergruppe for svømmeanlegg, til tross for
sterk synlighet og aktiv deltakelse fra leder og nestleder i BU i pådrivergruppen for ishallen. De ser det derimot heldigvis som mulig å være med i
workshop’er og møter, og de har vedtatt at de ønsker helårssvømming på Frogner. Her trenger vi å bli flinkere til å trekke dem inn.
Forlenget sesong i Frognerbadet
Vi fikk 19.8.14 bekreftet at Frognerbadet er åpent 07 til 09 hverdager frem til 26.09 og sendte ut info til medlemmene. Det var stor jubel på
morgenkaffen. Men vi kan ikke ta hele æren. Sannsynligvis var det en kombinasjon av vår masing og at svømmeklubbene ønsker å leie baner.
(Samt https://www.facebook.com/holdfrognerbadetapent , selv om det er uvisst hvor synlig den gruppen har vært.) Etter Aftenpostens Osloby
å dømme, har klubben æren for den forlengede åpningstiden. Der står det (21/8) at morgenbaderne ønsker helårsåpent Frognerbad og at
forlenget sesong er gjort for å imøtekomme deres behov. Klubben (primært Conrad og Kari) har hatt møter og dialog med Lambertseter
svømmeklubb ved Frank Pedersen, har sendt stadige henvendelser om forlenget sesong til Bymiljøetaten, og Åsne hadde vært i dialog med
Liebe. Et av våre argumenter har vært at vi har vært i dialog med skolene i området, og at de ønsker badet til svømmetrening. Lambertseter
svømmeklubb har i prosessen hatt møter med Bymiljøetaten om å holde badet oppe til 16 oktober. Det kan se ut som vi har fått inn en del nye
morgensvømmere, som vanligvis ikke svømmer fordi badet pleier å stenge så tidlig på høsten. Vi fikk 22.9 bekreftet endelig siste sluttdato 3.10..
Møte med byantikvaren
Klubben/Pådrivergruppen hadde 22.8.14 et meget hyggelig møte med byantikvaren i Maridalsveien 3 med
• Morten Stige, byantikvaren
• Olaf Steen, byantikvaren
• Kari Ruud, arkitekt og medlem i pådrivergruppen for Helårssvømming på Frognerbadet
• Åsne Seierstad, representant fra FISU Frogner
• Nils Thomas Dannevig, leder Frognerparkens Venner
• Hans Henrik Thaulow, sønn av en av de som utformet Frognerbadet
• Bjørn Solheim, leder Frogner svømmeklubb
Det var enighet om behovet for svømmeanlegg og andre idrettsanlegg i området, men det ble fra byantikvaren orientert om
fredningsbestemmelsene fra 2009 som sterkt beskytter bassenganleggene. Alternativer med overbygg av bassenganleggene kan derfor
utelukkes, da dette vil kreve endringer i fredningsbestemmelsene for Frognerparken, med bla.a. involvering av riksantikvaren. En slik prosess vil
ta år og neppe gå igjennom, noe som passer bra med klubbens formålsparagraf om at det skal jobbes for vern av utebassengene. Telt eller
oppblåshall om vinteren over bassengene vil i stor grad være synlige fra resten av parken, og dermed i strid med vernebestemmelsene.
Vi presenterte Moskva-modellen, glasskorridorløsningen, «underjordisk passasje» og «høltannløsningen». Det ble av byantikvaren anbefalt at
pådrivergruppen istedenfor glasskorridor langs
gangveien, fokuserer på en permanent løsning med
underjordisk passasje fra garderobene gjennom haugen
under pissoaret og frem til leveggen ved dusjene ved
øvre basseng. Driftskostnader ved opp- og
nedmontering av glasskorridor høst og vår vil gjøre det
mer regningssvarende på sikt med permanent
underjordisk passasje. Inngrepet vil involvere et sterkt
vernet område, men er et mindre inngrep i tråd med fredningens
intensjon, og forutsatt at man ved bruk av glass, torvtak/nedgraving og
andre arkitektoniske grep kan gjøre at inngrepet passer inn i terrenget og
øvrig arkitektur, så bør det være mulig å få dispensasjon til dette.
«Høltann-løsningen» som fyller igjen hullet i enden av garderobebygget
ble oppfattet som interessant, men vi ble anbefalt ikke å endre det
arkitektoniske utrykket av garderobebuen ved å bygge glass i to etasjer
utenpå denne, men nøye oss med å fylle igjen hullet. Det er da noe
usikkert hvordan passasje vil være forbi de teknisk rom som er i høltanna.
Fordelen med denne løsningen som bør tas med videre i en mulig
hybridløsning, er at den kan gi rom for varmtvannsbasseng.
Innendørsbasseng inne i gratishaugen, der det nå er sivilforsvarsanlegg, ble forkastet som en dyr og ikke realistisk praktisk løsning, som ikke vil
kunne gi noe særlig lys inn, og det er også usikkert om det kan innpasset uten endringer i de tekniske rommene i høltanna.

Frognerparken har sterkt vern bortsett fra «idrettsdelen», som betyr at inngangspartiet av Frognerbadet har et svakere vern, og at man kan
tillate endringer begrunnet ut fra «driftshensyn til idrettsanleggene» på det bebygde og asfalterte området i inngangspartiet..
Det er dermed mulig er å legge et svømmeanlegg ved inngangspartiet der det allerede i dag er bygninger og asfaltert område, da dette er del av
«idrettsområdet» som har et svakere vern. Det ble uttrykt noe usikkerhet om å bygge inngangspartiet høyere – dvs likt stadion. Og det ble ikke
åpnet for å redusere friområdene. Dette forutsetter dermed at byggene i planforslaget ikke blir høyere enn stadionbyggene, og at friområdene
ikke reduseres. Dvs. at det asfalterte området sikkert kan heves for å gi plass til anlegg under, men at man da må bruke terrasser med fri tilgang
for publikum for ikke å redusere friområdet. Det er også viktig å ivareta åpenhet sett fra Middelthuns gate, f.eks. ved bruk av glass der man ser
inn til bassenger og tvers igjennom til grøntområdene på innsiden av buen.
Det ble nevnt å bruke det hellende terrenget ned mot vannskliene, til å gi sydvendte vindusflater som slipper lys og luft inn til innebassengene.

Diskusjon innad i styret om fokuset på forlenget sesong kontra innebassenger
Så langt har klubben kunnet påvirke fordi vi har vært talsmenn for et bredt lag av befolkningen, men kostnaden av større inngrep har medført
vansker med å få møte beslutningstakere. Vi kan fokusere sterkere på enkle tiltak som forlenget sesong, for derved lettere få innpass hos
beslutningstakerne, men vi snakker da i større grad bare for en liten særinteressegruppe, og risikerer at vi mister det vi har oppnådd, så snart
andre svømmeanlegg er blitt etablert. Styret har derfor i stor grad falt ned på at begge angrepsvinkler må ha like stor prioritet i arbeidet.
Diverse aktiviteter
27.8.14 var det TV2 - opptak fra morgenbadingen
18.9.14 var det årsmøte FISU Frogner (Mette og Conrad), der Åsne ble gjenvalgt som representant «med mange flere stemmer enn de andre
kandidatene», og rundt 1.10.14 hadde Åsne dialog med Marianne Borgen, der vi så godt vi kunne sendte over diverse kostnadsoverslag.
3.10.14 hadde klubben avslutning i bassenget, og 30.10.14 var morgenbadere med i "TV2 hjelper deg" – kaffetesting.
Møte med byråd Melby på rådhuset for å sikre forlenget åpningstid også kommende år.
Pådrivergruppen hadde 6.10.14 møte med byråd Guri Melby på rådhuset, der Kari Ruud, Frank Pedersen (invitert fra Lambertseter
Svømmeklubb LSVK), Conrad Mohr og undertegnede var med, og der kommunen i tillegg til byråden og hennes sekretær stilte med Camilla
Melvold (avdelingsdirektør med ansvar for drift av idrettsanlegg), Reidun Stubbe (avdelingsdirektør på utredning) og Trond Aulund
(arkitekt/prosjektleder for ishall og flerbrukshall på Frogner). I tillegg stilte Robert Gausen fra Oslo idrettskrets. Etter presentasjon av de enkelte
og forpostfektninger ble det klart at årsak til stans nå (og ikke 20 oktober som LSVK hadde søkt om) skyldtes «rene driftsmessige forhold».
Lavere utetemperatur skapte kondens, fuktighet under badet var den direkte årsak til at man stengte bassenget, og det ikke var bemanningsproblemer (samarbeide med Frogner Stadion er gjeninført). Prosesser rundt bademeldingen er i gang, og man jobber systematisk fremover.

Deputasjoner på rådhuset
Klubben har hatt deputasjoner, og sendt inn informasjonsmateriell til «Samferdsels- og miljøkomiteen» (4.11.14 Kari, Mireille og Bjørn) og
«Helse- og Sosialkomiteen» (5.11.14- Åsne, Mireille og Bjørn).
Vår synlighet er viktig, ut fra de tilbakespill vi har fått fra idrettskretsen: "OIK prioriterer ikke Frognerbadet spesielt for budsjett 2015. I tråd med
de signaler som er gitt avventer vi kommunens egen gjennomgang og vurderinger av alle svømmeanleggene før det konkluderes om hvor
innsatsen skal settes inn.» OIK prioriterte heller ikke midler til prosjektering eller bygging av andre svømmeanlegg, og svømmekretsen hadde
ikke egen deputasjon. (Men Pådrivergruppen for Manglerud bad var der og fikk 15 mill.kr., så der ligger lista for vår innsats i deputasjon 2015)
Frogner svømmeklubb, ISU st.Hanshaugen og Judokretsen har tilsammen hatt 4 deputasjoner i forbindelse med budsjettprosessen i Oslo
kommune. Hovedbudskap fra disse når det gjaldt svømming var at 120.ooo i Oslo ønsker å svømme, og at Frognerbadet må rehabiliteres innen
2-4 år siden det er i ferd med å bryte sammen. Det ble bedt om 15 mill. til svømmeanlegg, hvorav 8 til Frognerbadet. Vi har hatt dialog med
Svømmeforbundets president, og han var ute med innlegg i Aftenposten Aften om manglende kapasitet for svømmeundervisning.
Undertegnede fikk senere (8.4.15) i møte i Oslo Idrettskrets som representant for Akershus og Oslo Judokrets bekreftelse på at med et
investeringsbudsjett på rundt 300 mill.kr. per år, så kan ikke idrettskretsen aktivt prioritere 3-4 svømmeanlegg til 500-1500 mill.kr. uten å begå
økonomisk selvmord. Svømming er en liten idrett sammenlignet med kretsens 180.000 organiserte idrettsmedlemskap, og fokus vil derfor
fortsatt være kunstgress og idrettshaller i byens randsone der disse er rimelige å bygge. Oslo idrettskrets er en interesseorganisasjon for den
organiserte idretten, og selv om folkehelse ses på som ønsket og positivt, så er ikke folkehelse kretsens primære fokus.
Foreløpig vurdering av forlenget åpningstid i 2015.
Vi mottok 17.11. svar fra Bymiljøetaten på henvendelse vedrørende Frognerbadets åpningstider: "Årets sesong på Frognerbadet ble forlenget
for morgensvømming til og med uke 40. Erfaring fra denne utvidelsen er vi i gang med å evaluere. Resultatet av evalueringen vil danne grunnlag
for om vi også neste år vil tilby utvidet sesong. Etter vår foreløpige vurdering vil omgjøring av Frognerbadet til helårsbad være en svært
kostnadskrevende oppgave og vi er i tvil om bygningsmassen vil tåle en slik påkjenning. Det vil også kreve tiltak i strid med badets status som
kulturminne." Klubben har i tilsvar bemerket at totalrenovering uansett vil være kostbart og at endring til helårsbad kan gjøres i den forbindelse,
samt at byantikvaren åpner for muligheten å gjøre endringer i tiknytning til inngangsparti og garderober.
Oslo svømmekrets årsting 2015
27.4.15 var klubben i Oslo Svømmekrets årsting (Mette, Kari og Bjørn). Vi fikk formalisert støtte til helårsbad på Frognerbadet, og at svømming
skal kunne samarbeide om svømme/fleridrettsanleg med andre idretter for å få sterkere støtte fra idrettskretsen og politikerne.
Status oppfølging av bademeldingen
Svømmekretsen har hatt dialog med bymiljøetaten i forbindelse med svømmeanlegg på Stovner, og kretsen regner da med at neste KVU
(konseptvalgutredning) vil starte denne høsten. KVU for Stovner skal være ferdig 1.juli (prosjektert ferdig årsskiftet 2018/2019). KVU for Tøyen
er ikke klar, det er prosjekt som det er mye usikkerhet i forhold til når/om Munch skal flyttes, om det blir nytt eller oppusset mm. Så det skjer
neppe så mye der med det første. Det er levert KVU for Manglerud , og sandpåstrøing av denne vil behandles i bystyret i juni.
( https://www.oslo.kommune.no/sru/utv_caseinfo.asp?utvalg=BR1&caseno=17526&dayno=139&Year=2015-6-4&db_source=1 og
https://www.oslo.kommune.no/sru/utv_plansakinfo.asp?utvalg=B&caseno=1050009&db_source=2 ) Det er slik undertegnede ser det, stor
sannsynlighet for at man i august vil gå i gang med å utrede svømmeanlegg for Oslo Vest, inkludert en utredning av Frognerbadets fremtid.
Behovsplan idrett 2016-2019
Kommunen jobber for tiden med en behovsplan idrett. Undertegnede har vært
med 9.4.15. i møte i bymiljøetaten ifb. Behovsplanen som representant fra ISU
st.Hanshaugen, og der kunnet gi noen innspill og spørsmål om svømmeanlegg,
som ble sendt videre til Idrett- og grøntstrukturseksjonen i Bymiljøetatens
Utredningsdivisjon. Svømmekretsen, ISU st.Hanshaugen og «Oslo og Akershus
Judokrets» er de vi vet om, som ellers har levert innspill til Behovsplanen som
omfatter svømming.
Diverse aktiviteter
Klubben hadde sesongåpning i Frognerbadet 18. mai.
21.5.15 sendte klubben innspill til partigruppene i bydel Frogner
2.6.15 kommer nye skjerpede krav til elevenes svømmedyktighet
( http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/06/02/225301/norske-barn-ma-bli-bedre-til-svomme )

Klubben sendte 9.6.15 en ny henvendelse til BYM vedrørende Frognerbadets
åpningstider utover høsten, der vi ber Frognerbadet holde åpent til oktober.
Klubben fikk 13.6 innsyn i redegjørelsen om fremdrift i oppfølging av
bademeldingen. En utredning av Frognerbadet som helårsbad forventes i løpet av
høsten, men en tilbakemelding fra Bymiljøetaten 15.6, sier at de så langt ikke har
mottatt bestilling fra byrådsavdelingen.
Bjørn Solheim (sign)
Leder Frogner svømmeklubb

Forslag til Budsjett
Vi forventer ingen større endringer i inntekter i 2015 eller utgifter i forhold til 2014. Og foreslår derfor at budsjettets
verdier settes tilsvarende de verdier som er akkumulert i regnskapet for 2014.

