Styremøte KSA 10.04.2019
Tid/sted: KBR Kristiansand, 10. april kl 18:00
Tilstede: John Heddeland, Bente Rist, Birk Lee Johansen, Rune
Klausen, Elena Fossen, Trond Busterud, Elin Heesen
Forfall: Claes Lohne

Referat
SAKS BESKRIVELSE
NR
1
Godkjenning av referat fra forrige styremøte

VEDTAK

2

Godkjenning av innkalling til dette styremøte

Godkjent

3

Rekruttering og kursstrategi v/Lisbeth Børressen

Utsettes til neste
styremøte

4

Hovedtreners informasjon v/John
Tas til orientering
Full fokus på Bergen Swim og Stockholm Open (4 fra KSA deltar). Trenermøte
planlagt rett etter påske, hvor det arbeides med «trenerrollen» og hvordan
denne skal fylles inn. Det arbeides også med administrative oppgaver som
høstens aktiviteter, gruppeinndeling, terminlister, treningsleirer og familieleir.
Ønsker sterkere fokus på LÅMØ.

5

Status samarbeidsavtaler ved Trond
Avtaler med Klubben.no og Sportsprofil er gjennomgått og følges opp
løpende. Birk etterlyser svømmetøy til svømmegruppa. Følges opp av
hovedtrener. Ellers oppfølging av Idrettsetaten ifm subsidiering av
kursvirksomhet (leie AQ). Avtales møte snarest med Idrettsetaten.

Tas til orientering

6

Status søknader på midler mm v/Elena
Rapportering av medlemmer arbeides med, ferdigstilles i løpet av april. Ellers
er det sendt forskjellige søknader til diverse fond for mulige midler. LOS
fondet og Sparebanken Sør vurderes i tillegg.

Tas til orientering

7

Saker vedr. Agder Svømmekrets
Elena har deltatt på årsmøtet jfr innlegg på KSA sine hjemmesider og på FB.
Agder Svømmekrets har bedt om tilbakemelding på ønsker fra klubben. Saker
til krets gjennomgått og godkjent.

Tas til orientering

8

Status hjemmeside og informasjon v/Bente
Hjemmeside er oppdatert og Bente har lagt ut info på FB. Ber om
tilbakemelding tilbakemelding vedr. layout og om det er ting som mangler.

Tas til orientering

9

Innspill til klubbhåndboken, beredskapsplan + div v/Bente
Klubbhåndbok – informasjon om denne gjennomgått samt mulighet for å
involvere NSF (gratis opplegg) som kan bistå klubben med dette. Det arbeides
i tillegg med beredskapsplan mm som bør legges ut på KSA’s hjemmesider.

Tas til orientering
Styret enige om å
involvere NSF

Godkjent

10

11

Status dugnader
a. Sak mottatt vedr. mulig salgsdugnad: Forespørsel mottatt fra
foreldre om det er mulighet for et dorullsalg i mai. 2 foreldre har sagt
de kan ta ansvar for det praktiske denne gg.
b. Lotterisalg er satt opp av forrige styre som dugnadsaksjon for
klubben 2 x i løpet av 2019.
c. Palmesus – status fra infomøte.

Sommerfest og avslutning av sesongen - info og innhold (Stevnekomite
ønsker å informere om Skagerrak Swim 2020)

Godkjent med vipps og
frivillig dugnad
Utsettes til neste
styremøte
Utsettes til neste
styremøte
Godkjent

Ønske om å arrangere sommerfest som tidligere år. Stevnekomite har bedt
om å kunne informere om Skagerrak Swim 2020. Lokasjon og tidspunkt må på
plass innen neste styremøte.
12

Politiattester alle tillitsvalgte
Alle tillitsvalgte må søke om politiattest. Bente sørger for at «Bekreftelse på
formål» signeres og sendes til alle som trenger dette.

13

Sponsor – ønske om å få inn større aktør. Hvordan går vi fram? v/Elin
Tas til orientering
Styret må ta stilling til hva vi ønsker å tilby en eventuell sponsor, samt vite hva
vi ønsker av sponsortjenester/midler. KSA er en relativt liten klubb, og dette
anses som kritisk. Alternativ er å få med flere parter på laget, slik at
medlemsmassen blir mer attraktiv for en evt sponsor. Bente starter dialog
med KRS klubbene. Saken utsettes inntil videre.

14

Eventuelt
Ønske om en «To do» liste – fra møte til møte. Følges opp av Elin
Ny i styret – e-læring for nye styremedlemmer. Alle nye styremedlemmer må
påse at e-læring tas
AQ ny skjerm – AQ har ikke midler til ny skjerm. Mener klubbene må være
med å dekke dette. Dette er etter styrets mening ikke korrekt, da eier av
anlegg vil være ansvarlig her. Rune/Trond følger opp med Idretssetaten
Vipps – ønske om ¨bruke dette som betalingsløsning hele tiden. Gebyrer har
tidligere vært brukt som argument mot denne betalingsmetoden.
Trygg i vann – kurspåmelding og betalingsløsning ønsket i samme omgang.
Fungerer ikke optimalt i dag. Rune følger saken videre.
Samarbeid på tvers av klubbene i KRS og Agder for øvrig – Møtevirksomhet
oppfordres til mellom styreledere og styrene på tvers. Bente følger saken
videre.

Neste styremøte er: 22. mai 2019, kl 18:00

Elin Heesen
Kristiansand 10. april 2019

Tas til etterretning

Godkjent
Tas til etterretning
Tas til orientering
Godkjent
Tas til orientering
Tas til orientering

