Referat fra årsmøte i Frogner svømmeklubb
Fredag 10. mars 2017 kl. 08.30 på Karabista.
Godkjenne de stemmeberettigede.
Det var møtt 9 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. 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. Kontingentinnkrevingen har i bedret seg, og Mette Bodil Havrevold sa
seg villig til å ta over videre oppfølging av ubetalte kontingenter.

Fastsette medlemskontingent og vedta idrettslagets budsjett
Det gjøres ikke endringer i kontingentsatser, vi forventer ikke store endringer for 2017 i forhold til 2016, og budsjett for 2017
settes derfor lik tallene i resultatregnskapet for 2016. 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.

Behandle innkomne forslag og saker.
Det var ingen innkomne saker innenfor fristen.

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.
Kari Ruud ble valgt inn som nytt styremedlem.
(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
Unni E. Grønn og Mireille Caspari Liv Johansen.
Arne Gregersen og Erling Wicklund ble valgt inn som nye medlemmer.
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
a) Møte med "Avdelingsdirektør Plan og Prosjekt" i Kultur- og idrettsbygg 7.mars.
Positivt møte på 90 minutter der man gikk gjennom kostnadsestimering av svømmeanlegg. Konklusjonen er at man ikke
er kommet så veldig langt med detaljestimering av Tøyen og Stovner, og at klubben derfor ikke kan vente på tall herfra før
vi tar opp igjen kontakten mot byrådet. Stovner og Tøyen sikter mot byggestart 2019 (muligens ferdigstilling 2021), og det
er naturlig at vi sikter mot byggestart i øvrige deler av byen så raskt disse anleggene er ferdigstilt. Det tar minst 3 år fra
reguleringsarbeidet starter til anlegg kan stå ferdig, og det bør være på plass en KVU før reguleringsarbeidet starter. Dette
betyr at KVU-arbeidet bør komme i gang allerede i år.
b) Henvendelse til Bymiljøetaten om lengre sesong i Frognerbadet er sendt, men vi har ikke fått svar
c)

Søknad om Tilskudd til realisering av idrettsanlegg gjennom samarbeid med idrettslag
Det er satt av 40 mill.kr. til dette i kommunens budsjett for 2017. Dette er tiltenkt idrettslag som ønsker bygget
idrettsanlegg, men trenger økonomisk støtte for gjennomføring av prosjektet. Ordlyden kan sies også å kunne dekke
arbeidet med svømmeanlegg, men skjemaene var ikke slik at klubben selv kunne fylle ut, Vi har sendt søknad, sammen
med to andre svømmeklubber, og har bedt Bymiljøetaten hjelpe oss med eventuell utfylling av skjemaer.

d) Innbyggerinitiativ
Bystyret plikter å ta stilling til et forslag, dersom minst 300 i Oslo kommune står bak forslaget med sine underskrifter. Vi
vurderer å samle inn underskrifter elektronisk i samarbeid med de to største svømmeklubbene i byen. Utkast ble delt ut i
årsmøtet og godkjent. Vi tenker også å stå med banner på Majorstuen stasjon og samle underskrifter (primært for å få
oppmerksomhet), samt samle underskrifter ved åpning av Frognerbadet.
e)

Bruk av svømmeklubbens banner.
Leder må sende henvendelse til Bymiljøetaten for å kunne bruke banneret ved informasjonsmøte, og ved medlemsverving
og informasjon om klubben i tilknytning til åpning og lukking av badet.

f)

Medlemsmassen
Det ble påpekt at det var et medlem i medlemslisten som ikke lenger «rör på seg». Idrettens medlemssystem som vi nå
bruker er basert på at medlemmene selv melder seg ut. Det ble anbefalt å få inn flere yngre medlemmer.

g) Musikkorkester på Frognerbadets åpning!
Vi regner med at skoleorkestrene i nærområdet vil stille opp for dette, og bør kontakte Byråden/Bymiljøetaten med
forespørsel om orkestermedlemmene da kan få gratis svømming etter spillingen.
h) Idretts- og friluftslivskonferansen 2017
Leder og nestleder meldes på til konferansen 20.mars i «folkets hus» på Youngtorget.
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