Styremøte KSA 16.09.2019
Tid/sted: KBR Kristiansand, 16. september kl 18:15
Tilstede: John Heddeland, Bente Rist, Birk Lee Johansen, Rune
Klausen, Claes Lohne, Trond Busterud, Elin Heesen, Elena Fossen,
Margrethe Thomas, Elin Aasen, Stine Ruenes
Forfall: Lisbeth Børressen, Elise Aateigen
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Generell informasjon ved oppstart av møtet
Styretmøtet vedtok før sommeren å ha et utvidet styremøte som også
inkluderer andre sentrale roller utover det formelle styret. Følgende er
invitert til utvidet møte utover styret: Elise Aateigen (vara), Elin Aasen
(regnskap), Lisbeth Børresen (svømmeskole), Stine Ruenes (oppmann) og
Margarete Thomas (stevneleder).

Tas til orientering

Godkjent

Ordinære styresaker behandles separat etter at felles styremøte er ferdig.
61

Klubbutvikling

Godkjent

KSA har mulighet for å invitere inn NSF til å kjøre en prosess rundt
virksomhetsplan for klubben. Dette vil i så fall være en prosess hvor flere
parter i klubben blir invitert med som deltagere.
Saken ble diskutert, og etter litt fram og tilbake er det bestemt å legge denne
prosessen på is inntil videre. Mulighet for å ta opp tråden litt senere.
62

Rekruttering og kursstrategi
Tas til etterretning
Ett av styrets fokusområde 2019/2020 – utvidet styre bes om status og tanker
rundt videre fremdrift og eventuelle tiltak.
Generell diskusjon rundt bordet rundt temaet:
Fanger vi opp alle kursdeltagere og overgang til KSA? Alle kursdeltagere får
tilbud ved endt kurspakke, om å gå videre inn i klubben. Kan en infosession på
siste kurset hjelpe til å få flere med, eller kan vi skape mer tydelighet rundt
KSA som klubb ved utdeling av badehetter med klubblogo til kursdeltagere?
Innspill tas og vurderes opp mot mulig markedsaksjon mot siste kurset.
Hvordan ivaretar vi de som slutter? Får vi informasjon om hvorfor de slutter
og hva vi eventuelt kan gjøre for å hindre ytterligere frafall? Trengergruppa
bekrefter at dette gjøres, ve personlig oppfølging. Vi som klubb ønsker å
strekke oss langt for å møte svømmeren med det vi kan tilpasse/tilrettelegge.

Ellers nevnes det at gruppeinndeling gjennomgås fortløpende av
trenergruppa. Etter høstferien er det planlagt en ny gjennomgang med evt
små justeringer ved behov.
63

Rutiner
Utvidet styre bes om tilbakemelding på om det er områder hvor vi kunne ha
nytte av å sette opp nye/forbedrede rutiner.

Tas til etterretning

Generell diskusjon om det som allerede er lagt ut rundt dette på KSA sine
hjemmesider. Utover dette ser vi per d.d. ingen områder som er prekære eller
trenger umiddelbar oppfølging.
64

Kommunikasjon, omdømmebygging, GDPR – hva kan vi bli bedre på?
GDPR og bildetakning – lokale stevner krever godkjenning fra alle dersom de
ønsker å legge inn bilder eller kjøre livestream. Filming av LÅMØ er som følge
av dette stoppet. Samtykkeskjema bør på plass for barn under 13 år.
Godkjenninger må lagres i styreweb. Lisbeth, Bente og Elin H følger opp.

Tas til etterretning

Omdømmebygging – ønske om caps, eller annet KSA tøy. Mulig via
Sportsprofil. Undersøkes videre av styret
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Status regnskap
Mangler info… supplere med neste styremøte
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Lotteri høsten 2019 og dugnadsinnsats
Kalenderlotteripakke – forslag til lotteripakke presentert og godkjent av
styret. Bente følger opp bestilling. Forventet leveranse slutten av oktober,
med salgsperiode 1.11-24.12.
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Åpen

Godkjent

Dugnadsinnsats – ønske om å ha en egen dugnadskomite som tidligere, men
på et litt lavere nivå slik at det ikke kreves for mye av deltagerne. Oversikt
over dugnader bør publiseres tidligere slik at dugnader ikke kommer som
noen overraskelse på medlemmene.

Tas til etterretning

Materialforvaltning – avtaler, bestillinger og lager
Klubben.no – jobber med å få på plass egen klubbside, hvor KSA kan legge inn
anbefalinger for utstyr per gruppe. I tillegg ønsker vi å få på plass en egen KSA
treningsbadedrakt/badebukse via klubben.no. Dette følges opp.

Godkjent

Badehetter er bestilt. Gulfargen har hengt med siden begynnelsen 1987. Vi
forsøker oss på ny badehetter fra i år: svart med gul skrift.
Sportsprofil og klubben.no – Elin H følger opp dette fremover. Bente m.m.
sender over informasjon til Elin slik at hun kan sette seg inn i dette.
Lager – vurderer mulighetene vi har evt i AQ, evt annet sted ved behov.
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Hovedtreners informasjon v/John
Livredningskurs arrangeres om kort tid. John legger ut informasjon via
Facebook og Styreweb.

Tas til orientering
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Status samarbeidsavtaler
Møte med Kr.Sand kommune er booket etter høstferien.

Tas til orientering
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Eventuelt
Sommerleiren
Ønske om at fakturering av denne leiren fristilles fra Q3 faktura, og sendes
separat.

Godkjent

Foreldrefest
Ønske om en sosial happening med alle voksne i klubben, for å skape
ytterligere samhold oss i mellom. Tanken er å legge dette på nyåret rett etter
Skagerrak Swim.

Godkjent

Bingo Sør
Styret må stille med en representant fra styret, ellers går klubben glipp av
utdeling av pengemidler. Bente bekrefter at hun stiller.

Godkjent

Neste styremøte er: mandag 21. september 2019, kl 18:15 på KBR

Elin Heesen
Kristiansand 16. september 2019

