Styremøte KSA 05.06.2019
Tid/sted: KBR Kristiansand, 5. juni kl 18:00
Tilstede: John Heddeland, Bente Rist, Birk Lee Johansen, Rune
Klausen, Claes Lohne, Trond Busterud, Elin Heesen, Lisbeth
Børressen
Forfall: Elena Fossen

Referat
SAKS BESKRIVELSE
NR
30
Godkjenning av referat fra forrige styremøte

VEDTAK

31

Godkjenning av innkalling til dette styremøte

Godkjent

32

Oppfølging og gjennomgang åpne poster fra forrige styremøte

Godkjent

33

Status klubbtøy
Kleskolleksjon presenteres på sommerfesten 12/6. To pakker – en liten og en
stor. Bestilling skjer elektronisk til KSA men hentes hos Sportsprofil. Link til
bestillingsskjema legges ut på FB siden og internettsiden vår.

Godkjent

34

Status Palmesus – neste dugnad

Tas til orientering

Godkjent

Info sendt ut på FB siden og i tillegg sendes det ut email via Styreweb.
Påmeldinger skal i tillegg bekreftes elektronisk til Palmesus, linken legges ut så
snart denne er klar på FB siden og på Styreweb.
35

Status samarbeidsavtaler v/Trond

Tas til orientering

Det jobbes fremdeles med å få på plass møte med Idrettsetaten
(kursvirksomheten). Målet er møte før sommeren. Ellers planlegges det møte
med klubben.no før sommeren for gjennomgang av avtale.
36

Treners ønske om å fristilles fra kontrakt

Tas til etterretning

Det er mottatt ønske fra trener om å fristilles fra kontrakt før tiden. Saken er
behandlet og godkjent iht ønske fra trener.
37

Hovedtreners informasjon v/John
Terminliste og terminbudsjett for høsten 2019 fremlagt og gjennomgått.
Godkjent under forutsetning at dette følger budsjettet.
Oppstartsleir LÅMØ svømmere (før skolestart) – påmeldingsinformasjon
sendes ut innen kort tid.
Familieleir for alle svømmere og familiene deres lagt til uke 37 –
påmeldingsinformasjon sendes ut innen kort tid.
Info om alle leirene vil bli delt på sommerfesten.
Trenerkabalen for høsten 2019 legges, og trenermøte avholdes 13/6 hvor
endelig inndeling av gruppene bestemmes.

Tas til orientering

38

Informasjon fra svømmerepresentant
Svømmerepresentant skal være konferansier på sommerfesten. Presenteres
av Bente og arbeider ellers videre med å synliggjøre seg selv i klubben.

39

Lønn trenere og instruktører – sesong 2019/2020
Godkjent
Lønnsnivåene til trenere og instruktører er gjennomgått og godkjent for neste
sesong.

40

Møteplan høsten 2020
Behov for justering av møtedatoer for styret til høsten. Forslag til nye
møtedatoer lagt frem og godkjent:
Onsdag 28. august
Mandag 23. september
Mandag 28. oktober
Mandag 25. november

Godkjent

41

Orientering Team Sør samarbeidet v/Bente
Grimstad (GSK) går inn i Team Sør samarbeidet fra høsten 2019. Profilering
endres noe fra neste sesong, hvor t-skjorter skal endre farge fra sesong til
sesong. Ellers fokus på godt samarbeid på tvers av klubbene og tydelig
kommunikasjon mellom disse.

Tas til orientering

42

Eventuelt
Deltagelse kursleder på styremøter
Kursleder har tilbudt seg å stille på styremøtene dersom dette er ønskelig fra
styrets side. Dette er drøftet og følgende er vedtatt:
1. Fast deltagelse på styremøter 2 gg i året (første møtet på høsten og
første møtet etter nyttår
2. Ellers innkalling etter behov (iht saksliste)
Kontraktmaler instruktører og trenere
Utarbeides og ferdigstilles denne uken
Betalingsløsning «Trygg i vann»
Forskjellige løsninger gjennomgått. Styret godkjenner deltager.no løsning som
gir påmelding og umiddelbar betaling i samme løsning.
Deltagelse andre parter på styremøter
Styret ønsker fast deltagelse av eksterne parter 2 gg i året (se for øvrig første
evnt sak herover). Dette gjelder første styremøte på høsten og første
styremøte etter nyttår. Følgende kalles inn som standard framover:
1. Elin Aasen – regnskapsfører
2. Lisbeth Børresen – kursansvarlig
3. Stine Ruenes – oppmann
Kursansvarlig inn i trenergruppe til KSA
Kursansvarlig inviteres inn som en del av trenergruppen til KSA fra høsten
2019.

Neste styremøte er: onsdag 28. august 2019, kl 18:00 KBR

Elin Heesen
Kristiansand 5. juni 2019

Tas til orientering

Godkjent

Tas til etterretning
Godkjent

Godkjent

Godkjent

