Styremøte KSA 06.03.2019
Tid/sted: Lillesand, 6 mars kl. 18.30
Tilstede: Rune Klausen, Claes Lohne, Elin Heesen, Elena Fosen, John
Heddeland, Bente Rist (ref)
Forfall: Birk Johansen

1. Konstituering av styret
Vedtak:
Claes Lohne ble valgt som nestleder – 1 år
Eline Heesen ble valgt som sekretær
2. Gjennomgang av oppgaver, fordeling av ansvar
Det ble gjennomgått oppgaver som tilligger styret og fordelt ansvar til styremedlemmer.
3. Referat /saker fra forrige styret som må tas videre
Ingen saker ble fremmet
4. Særlige utfordringer
Styret diskuterte ulike utfordringer som det må tas tak i kommende år. Av disse nevnes:
a) Rekruttering – overgang mellom kurs og rekrutt, veien fra rekrutt til elite,
gruppestruktur.
b) Økonomi – dugnader. Styret har ansvar for årets dugnader. Claes vil ha et særlig ansvar
for Palmesus, John særlig ansvar for Mud Run, det er ikke avklart hvem som skal ta
ansvar for lotterier. I tillegg er skagerak swim klubbens største dugnad og inntektskilde.
c) Kommunikasjon. Det oppleves fra flere hold at kommunikasjonen i klubben ikke er god
nok. Styret vil ha særlig fokus på korrekt og lik informasjon til alle medlemmer gjennom
aktivt og fornyet bruk av hjemmeside, styreweb, foreldremøter mm.
d) Fakturering. Det ble referert til innspill på årsmøtet at det er ønskelig med mer
forutsigbarhet knyttet til fakturering av kostnader til svømmere. Styret vil utarbeide og
legge ut rutiner for fakturering.
e) Oppfølging av avtaler og sponsorer. Styret vil være proaktive ift å få på plass dette i løpet
av kort tid. Trond har hovedansvar sammen med styreleder. Det ønskes en klubbpakke
hos sportsprofil mm. Avtalen med Aq må ha særlig oppmerksomhet.
Vedtak:
Styret skal ha særlig oppmerksomhet mot rekruttering, økonomi/dugnadsarbeid,
kommunikasjon, fakturering og informasjon, samt oppfølging av avtaler AQ/Krs og
sponsoravtaler
5. Oppdatering klubbhåndbok
Styreleder vil starte arbeidet med å lage et utkast til endringer/oversikt over behov for endringer.
Vedtak: utsettes til neste møte

6. Årshjul – arbeidsplan
Vedtak: utsettes til neste møte
7. Event.
a) Følgende ble valgt til å representere KSA i ulike fora:
Årsmøte Agder svømmekrets: Elena Fosen
Årsmøte Team Sør: Elin Heesen
Idrettsrådets årsmøte: Trond Busterud
b) Oversikt over personer med ulike rolle. Styreleder prøver å samle oversikt over
kontrakter og avtaler før neste møte. Styreleder vil gå i dialog med hovedtrener vedr.
planer for kommende sesong og event. fornyelse av kontrakt.
c) Kursansvarlig inviteres til neste styremøte, deltar på aktuelle saker
d) Neste møter: onsdag 10 april, kl. 18:00, KBR (brannstasjonen) og mandag 27.mai, kl.
18.30, KBR. Referat fra styremøter sender innen ca en uke til medlemmer. Dersom det
er forslag til endringer sendes dette som svar på mail snarest. Referat vedtas kommende
møte. Saker og vedtak sendes til medlemmer som info (styreweb). Saker som ønskes tatt
opp neste møte sendes fortløpende til styreleder. Agdenda for neste møte sendes ut ca
en uke før møtet. Forfall meldes i god tid og vara innkalles ved forfall av
styremedlemmer. Hovedtrener og svømmers representant bestemmer selv om de vil
utnevne vara.
8. Vedlegg:
a) Oversikt oppgaver
* i etterkant av styremøte er Elin Heesen utpekt som barneidrettsansvarlig

Bente Rist (ref)
Styreleder
21.03.2019

