
 

Referat fra årsmøte i Frogner svømmeklubb 
 

Fredag 21. mars 2018 kl. 08.30 på Domus Athletica. 

 

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 referent. Mireille Caspari og Hans Henrik Thaulow ble valgt til å underskrive protokollen. 

Behandle idrettslagets årsmelding  
Idrettslagets årsmelding ble godkjent. Klubbens formål ble stadfestet, men man ba om at punktene ble nummert i følgende 
rekkefølge, for å gjenspeile prioritet og tidshorisont: 

1. Man skal jobbe for å finne ordninger der man så raskt som mulig kan ha forlenget sesongen på Frognerbadet 
2. 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 tilbud på fine vinterdager. 

3. 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. 

4. Klubben skal 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. 

5. 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. 

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
Idrettslagets regnskap og revisorberetning ble godkjent. Revisor hadde i beretningen forslag til forbedringer, som vil bli godkjent. 

Fastsette medlemskontingent og vedta idrettslagets budsjett  
Det gjøres ikke endringer i kontingentsatser, vi forventer ikke store endringer for 2018 i forhold til 2017, og budsjett for 2018 
settes derfor lik tallene i resultatregnskapet for 2017. 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  
4 styremedlem samt vara Siri Andresen, Kari Ruud, Gøril Tandberg Smedstad, Conrad Mohr og Hans Henrik Thaulow  

ble gjenvalgt. (Styret bestemmer selv hvem som skal være vara) 
2 revisorer   Kari Vedum og Ellen Beate Dyvi ble valgt 

Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem  
Mireille Caspari, Arne Gregersen og Erling Wicklund ble gjenvalgt 
Eldri Langåker ble valgt inn som nytt medlem. (Gruppen fikk mandat til å selv fordele roller) 

 
Styret ble gitt mandat til å velge representanter til kretsting, forbundsting, FISU 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) Hva skjedde med innbyggerinitiativet for utredning av svømmeanlegg? 

Bystyret plikter å ta stilling til et forslag, dersom minst 300 i Oslo kommune står bak forslaget med sine underskrifter. De 

første 800 underskriftene vi samlet ble i juni ikke godkjent av kommunen, da man ikke kunne være sikre på at minst 300 

bodde i Oslo. Vi samlet da inn ytterligere rundt 350 underskrifter med postnummer og leverte disse i august. Dessverre 

gjorde 6-månedersfristen at man da kunne forskyve behandlingen til etter budsjettarbeidet. Saken kom i januar til 

behandling i Samferdsels- og Miljøkomiteen, og komiteens medlemmer fremmet en rekke forslag. Innbyggerinitiativets 

forslag om utredninger ble ikke behandlet. Saken ble behandlet 31.januar i bystyret, og der falt forslagene om bygging av 

anlegg som ikke var utredet. Det ble vedtatt at bystyret ber byrådet om å sikre at svømmeanlegg har en sentral plass i den 

kommende Behovsplan for Idrett og Friluftsliv. 

 

b) Kommunens Behovsplan for idrett og friluftsliv, hva er i høringsutkastet ? (ref. 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/bymiljoetaten/kunngjoringer/gi-

innspill-til-horingsutkast-behovsplan-for-idrett-og-friluftsliv-2019-2028-article94296.html ) 

Det er 3 sider av totalt 134 sider som omtaler svømmeanlegg. Det er derfor et stykke igjen til at svømmeanlegg har en 

sentral plass. Det er også svært lite prioritering av svømmeanleggene utover allerede påbegynte utredninger, som gjelder 

nytt Tøyenbad (en forpliktelse fra Munch-forliket, som betyr å rive 50-meteranlegget, og bygge et nytt 50-meteranlegg), 

nytt Manglerud bad (riving at et 16m-bad og bygging av nytt 25m-bad, som følge av press fra aksjonsgruppe og lokale 

politikere da kommunen forsøkte legge ned badet.) og nytt Stovner bad (Det eneste egentlig nye badet. Et 25m-bad som 

Arbeiderpartiet i årevis har hatt blant valgløftene for bydelen,) 

 

Det viktige for oss er at planen anbefaler en KonseptValgsUtredning (KVU) for Frognerbadet innen de kommende 10 

år, men dette er dessverre ikke lagt inn i handlingsplanen for de neste 4 år.  

 

c) Klubbens høringssvar til kommunen. Hva er viktig å kommunisere? 

Klubben vil argumentere for at det er så mange som ønsker svømme, at KVU Frognerbadet bør legges inn i 

handlingsplanen, og at mer svømmehallkapasitet er nødvendig nå som kommunen har doblet antall timer 

svømmeopplæring fra 10 til 20. Vi vil også argumentere med at byen trenger mer svømmehallkapasitet før man river 

Tøyenbadet, og at enda lenger sesong på Frognerbadet kan være del av løsningen. 

 

d) Dialogene med Bymiljøetaten om lengre sesong i Frognerbadet. Hva er status? 

Henvendelse til Bymiljøetaten om lengre sesong i Frognerbadet er besvart og Frognerbadet skal holdes åpent til ca. 15. 

september. Hurra!!!!!!!! 

 

 

 

Oslo 21.3.2017 

 

------------------------------------------       --------------------------------------------------------     ----------------------------------------------------- 
Bjørn Solheim         Mireille Caspari   Hans Henrik Thaulow 
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