Styremøte KSA 19.08.2019
Tid/sted: KBR Kristiansand, 19. august kl 18:15
Tilstede: John Heddeland, Bente Rist, Birk Lee Johansen, Rune
Klausen, Claes Lohne, Trond Busterud, Elin Heesen, Elena Fossen
Forfall: ingen

Referat
SAKS BESKRIVELSE
NR
43
Godkjenning av referat fra forrige styremøte

VEDTAK

44

Godkjenning av innkalling til dette styremøte

Godkjent
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Oppfølging og gjennomgang åpne poster fra forrige styremøte

Godkjent
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Status dugnad
Palmesus – dugnad avholdt i begynnelsen av juli. Oppsummeres som et godt
arrangement med god påmelding. Palmesus kom med kort varsel på et par
ekstra vakter, men dette ble dekket opp innen kort tid.
MudRun – vakter er lagt ut og allerede god påmelding. Vaktliste og evt
reserveliste legges ut på FB snarest.

Tas til orientering
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Status samarbeidsavtaler

Tas til orientering
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Godkjent

Idrettsetaten – mål å booke møte snarest. Har vært vanskelig å få
dette på plass til nå.
Klubben.no følges opp på Trener/Leder konferanse i begynnelsen av
september.
Sportsprofil – ny kleskolleksjon introdusert og promoteres løpende.

Hovedtreners informasjon v/John
Tas til orientering
To trenermøter avholdt siden forrige møte. Flere nye trenere fra høsten
krever tett oppfølging. Felles foreldremøte arrangert for alle foreldre 15.
august. Egne foreldremøter per gruppe vil i tillegg arrangeres i høst. Årets
svømmekull består av 75 svømmere fordelt på gruppene 1-5 + rekruttgruppe.
Hovedfokus for året er at alle svømmere skal ses i løpet av en trening, samt å
holde på svømmerne lengst mulig ved å gi de utfordringer på sitt nivå.
Gruppeinndelingen er gjort som et utgangspunkt og evalueres løpende.
Endringer opp og ned tas direkte med svømmer/foreldre etter behov. Det
legges til rette for hospitering oppover slik at svømmerne sikres
ønsket/nødvendig progresjon. Svømmere vil bli tatt opp i klubben fortløpende
og rykker også opp i løpet av sesongen dersom det er behov for dette.
Innspill mottatt vedr. sent treningstidspunkt for rekruttene. Problemet ligger i
kjernetiden 17-19 hvor man har begrenset antall baner. Per d.d. ingen mulig
endring dessverre.
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Informasjon fra svømmerepresentant
Ingenting å melde

Tas til orientering
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Lotteri høsten 2019
Organisering og innhold avtales på neste møte.

Tas til etterretning
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Team Sør samarbeidet
Neste møte i TS er 24. august. Styret har per d.d. ingen konkrete saker til
videreformidling.

Tas til orientering
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Nettside ksa.no
Nettsiden har vært nede, men skal nå være oppe igjen om kort ti. Marcus
Olsen har bekreftet at han hjelper til som IT ansvarlig også denne sesongen
noe styret setter veldig pris på!

Tas til orientering
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Bistand klubbhåndbok - NSF
Godkjent
Styret i KSA ønsker seg et klubb-besøk fra NSF for bistand med klubbhåndbok.
Dagens klubbhåndbok er snart ferdigstilt, men tanken er å løfte denne enda et
hakk ved å involvere NSF. På grunn av travel høst avventer vi endeling
invitasjon, og saken settes derfor midlertidig i bero.
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Trenerkontrakter og instruktøravtaler
Nye avtalemaler er utarbeidet og ligger klar til signering.

Tas til orientering

55

Møteplan høsten 2019
Små justering av møtedatoer:
Mandag 16. september – utvidet styremøte som avtalt før sommeren
Mandag 28. oktober
Mandag 2. desember

Tas til etterretning
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Eventuelt
Familieleir høsten 2019
Tidspunkt 13-15 september, ca. 50 påmeldte totalt.

Tas til orientering

Kommunikasjon rundt ny gruppeinndeling
Tas til etterretning
Informasjon om ny gruppeinndeling fra høsten 2019 kom ut stykkevis og delt.
Dette gav unødvendig støy i klubben som styret mener kunne vært unngått. I
tillegg var forventning at informasjon skulle legges ut tidligere enn det som ble
gjort. Trenergruppa oppfordres til å samkjøre informasjon slik at denne
kommer ut til riktig tid, og på riktig måte.
Ellers oppfordrer styret trenergruppa til å være tydelige med
svømmere/foreldre i gjennom hele prosessen, da spesielt med tanke på
opprykk/ikke opprykk, slik at involverte parter kjenner til bakgrunnen for
hvorfor valgene gjøres.

Neste styremøte er: mandag 16. september 2019, kl 18:15 på KBR

Elin Heesen
Kristiansand 19. august 2019

