Styremøte KSA 22.05.2019
Tid/sted: KBR Kristiansand, 22. mai 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
16
Godkjenning av referat fra forrige styremøte

VEDTAK

17

Godkjenning av innkalling til dette styremøte

Godkjent

18

Oppfølging og gjennomgang åpne poster fra forrige styremøte

Godkjent

19

Info fra svømmeskoleansvarlig - fokus på drift, inntekter, rekruttering og
overgang til klubb v/Lisbeth Børresen
Synliggjøring av kurs som en del av KSA samt overgang fra kurs til klubb har
vært hovedfokus dette svømme-året. Per d.d. er det 5 svømmere fra
kursgruppen som er klar for overgang til klubb.

Tas til orientering

Godkjent

Styret bedt om å vurdere hva som kan dekkes ift våtdrakt til instruktører som Godkjent
ønsker dette. Forslag til vedtak: Inntil 700 kr dekkes ved behov for kjøp av
våtdrakt (med kvittering, 1 pr instruktør)
Styret bedt om å vurdere bedre løsning for å matche påmelding med betaling. Godkjent
Det brukes i dag veldig mye tid til å match dette. Forslag til vedtak: ny
betalingsløsning via tryggivann.no sjekkes ut
Styret bedt om å vurdere om prøvesvømming kan gjøres direkte i klubb i
Godkjent
stedet for via kurs. Forslag til vedtak: Forslag oversendes til trenermøte
20

Hovedtreners informasjon v/John
Full fokus på de siste stevnene før sommeren. Det legges opp til treninger ut
juni for hele svømmegruppen. Oppstartsleir (Kretsen) til høsten i DK for alle
LÅMØ svømmerne. Info om leir kommer ut før sommeren.
Familieleir – uke 37 blir arrangert i Jetsmark som i fjor. Info kommer på
sommerfest og påmelding/info sendes ut før sommeren.
Terminliste høst 2019 legges frem for styret neste møte.

Tas til orientering

21

Informasjon fra svømmerepresentant
Ønske om å synliggjøre svømmerepresentant enda bedre. Presenteres på
sommerfesten.

Tas til orientering

22

Status samarbeidsavtaler ved Trond og Bente
Nye klubbpakker (KSA treningstøy) er gjennomgått og presenteres på
sommerfesten. Pakkene kan bestilles via KSA men må hentes på Sportsprofil.

Tas til orientering

Det jobbes med å få til et møte med Idrettsetaten i krs ifm kursvirksomhten.
Forsøk på avtale med Idrettsetaten før sommeren.

23

Status søknader på midler mm v/Elena
Søknader følges opp løpende og det jobbes med å gjøre disse mer konkrete.

Tas til orientering

24

Status klubbhåndbok/hjemmeside m.m. v/Bente
Tas til orientering
Siste endringer på hjemmesiden gjennomgått. Jobber nå med en «vil du jobbe
i KSA» knapp.
Fokus på arbeidsavtaler for trenere og tydeliggjøring av forventninger.
Ellers gjennomgang av andre møter styret har deltatt på siden forrige
styremøte, samt gjennomgang av de som kommer fram til sommeren.
Minner om politiattest og e-læring for alle styremedlemmer.

25

Kontrakt med hovedtrener
Kontrakt med hovedtrener er på plass for ny periode. Forlenget med ett år.

26

Status dugnader
a. Salgsdugnad gjennomført: Inntekt 20.000 til klubben. Veldig bra salg
per svømmer!
b. Lotterisalg gjennomføres et stort lotteri til høsten. Følges opp neste
styremøte
c. Palmesus – påmeldingslister og info må sendes ut snarest. Claes
følger dette opp.

Tas til orientering

Tas til orientering
Følges opp neste
styremøte
Tas til etterretning

27

Sommerfest v/Elena
Sommerfest arrangeres 12. juni på Dvergsnestangen. Info sendes ut snarest.

Tas til orientering

28

Kompetansemidler
Dokumentet «Strategi for kompetanse» gjennomgått og vedtatt

Godkjent

29

Eventuelt
Styremøter ut året: se herunder forslag til datoer
Onsdag 5. juni
Onsdag 28. august
Onsdag 25. september
Onsdag 30. oktober
Onsdag 27. november

Neste styremøte er: 5. juni 2019, kl 18:00 KBR

Elin Heesen
Kristiansand 22. mai 2019

Godkjent

