Referat fra årsmøte i Frogner svømmeklubb
Fredag 10. juni 2016 kl. 08.00 ved/i Frognerbadets kafeteria.

Kort orientering om klubbens arbeid og status for arbeidet med helårs svømmeanlegg.
Det ble kort orientert om de viktigste punktene i årsberetningen.
Status er at Byrådet var forventet å levere en utredning om helårssvømming på Frognerbadet i løpet av annet halvår 2015. Dette
ble utsatt etter maktskiftet i Oslo, primært fordi dette ikke var bestilt av det forrige byrådet, og det heller ikke var satt av midler
til dette i budsjettet fra det forrige byrådet. Utredning av Frognerbadet som helårsbad er del av byrådserklæringen til det nye
byrådet, og er også vedtatt av bystyret under behandlingen av bademeldingen juni 2014.
Klubben og pådrivergruppen jobber i tillegg inn mot kommunen med tanke på å holde badet åpent frem til september.

Status bademeldingen (..) og hva denne betyr for helårssvømming på Frognerbadet.
Det er lite fremdrift på bademeldingen. Utredning av områdebadene er ikke startet, og utredning av Tøyenbadet henger på andre
utviklingsprosjekter på Tøyen, samt realisering av Munch-museet. Det er utarbeidet KVU for bad på Manglerud og Stovner, men
uten mer bevilgninger står også dette arbeidet i stampe. Det er derfor kritisk at det kommer inn prosjekteringsmidler i neste års
budsjett. Imidlertid har Idrettskretsen ikke bedt om noe midler til prosjektering av bad, og idrettskretsen er i stor grad
premissgiver for kommunen. Kyvåg mener at dette er en praksis man ønsker å gå bort fra, for å kunne se idrettsanlegg i et mer
helhetlig perspektiv. Svømmekretsen oppfatter bademeldingen både som en velsignelse og en tvangstrøye. Det er uklart om
Kyvåg og Rina i mindre grad enn det forrige byrådet vil følge bademeldingen sakte, bokstav for bokstav.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Det var møtt 17 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. Jon Reierstad og Bernt Norwood Kaasa 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. Det ble bemerket at man gjerne ville ha fjorårets budsjett med i
oppstillingen. Dette er krav i ny lovnorm, og vil derfor være praksis fra neste år. Det ble anbefalt å delegere kontingentoppfølging
til en av styremedlemmene.

Vedta ny lov for idrettslaget (pga. nye krav fra NIF)
Ny lov ble vedtatt.

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, 1000 kr. for
bedrifter og kr. 50.- for barn, ungdom og studenter ble opprettholdt.

Vedta idrettslagets budsjett.
Budsjett ble vedtatt med følgende endringer: Det ble purret noe sent på utestående kontingenter, og man fant derfor at
budsjettet settes tilsvarende de utgifter som er akkumulert i regnskapet for 2015, og de inntekter som er akkumulert i regnskapet
for 2014. I tillegg var kretskontingenten ikke blitt innkrevd i 2015. Budsjettet blir således:

Budsjett Frogner Svømmeklubb
Inntekter
Kontingentinntekter
Kontingentinntekter, student/barn
FamilieKontingenter
Administrasjonstilskudd, Oslo kommune
Lokale aktivitetsmidler
Drift/prosjekttilskudd
Diverse
Renter
Sum inntekter

4300
2800

201
17,67
7318,67

Utgifter
Obligatorisk abonnement svømmeblad
Forbundskontingent
Kretskontingent
Diverse
Trenere
Kurs
Stevner
Treningsleire
Forsikringer
Sum utgifter

500,00
1 000,00
1 500,00
1 645,00

Resultat

2 673,67

4645,00

Foreta følgende valg:
Leder
Bjørn Solheim ble gjenvalgt
Nestleder
Mette Bodil Havrevold ble gjenvalgt
3 styremedlem samt vara Siri Andresen, Conrad Mohr, Hans Henrik Thaulow og Gøril Tandberg Smedstad ble gjenvalgt.
(Åsne Seierstad trekker seg ut. Vi takker henne for verdifull innsats i året som var)

(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 velge 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
«Klubbens innspill til kretstinget i Oslo Idrettskrets» ble diskutert, og man ønsker å samarbeide med Idrettskretsen, heller enn å
provosere frem en formell støtte til krav om budsjettbevilgninger. Leder følger opp dette på kretstinget.
«Frognerbadet 60 år» ble diskutert, og det kom forslag om jazz-konsert som del av feiringen. Leder tar kontakt med kommunen.
Det nye styret bes følge opp følgende punkter: Forslag om «Nattbading og Jazzkonsert» eventuelt også andre småkonserter, dør
til damedusj kan ikke lukkes, renhold og vedlikehold kunne vært bedre, og man ønsker ikke crawling i Stillehavet.

Oslo 10.6.2016
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