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Protokoll 

Årsmøte i Klepp Svømme og Stupeklubb 

24. Februar 2016 kl.19.00 i Klepphallen  

 

Kleppe,  

Sign.Protokoll:________________ Sign.Protokoll:_____________ 

Sign. Ordstyrer: ______________  Sign. Referent_____________ 

    

 

Saksliste 

1. Åpning 

13 personer møtte på årsmøtet. 

 

 

2. Godkjenning av innkalling.  

Godkjent uten anmerkninger. 

 

 

3. Godkjenning av saksliste.  

Godkjent uten anmerkninger. 

 

 

4. Valg av ordstyrer, referent samt 2 personer til underskrivelse av 

protokoll. 

Elisebeth Berge velges som ordstyrer og Berit EH Krog som referent.  

Anja Haavardsholm og Atle Lagestrand underskriver protokoll. 

 

 

5. Årsmelding 2015. 

Godkjent med følgende merknader og tillegg: 

- Dommersituasjonen er lagt til årsmelding som ble sendt ut i forkant av årsmøtet. 

 

Aktiviteter:  

- Ikke bruke navn i prestasjoner 

- NM: Deltakelse i 2 individuelle øvelser, samt NM i langbane 

Trenersituasjon: Navn på instruktører på svømmeskolen legges ut på nettside 

Stuputvalg: KM/VM endres til Kretsmesterskap og Vestlandsmesterskap 

Dommersituasjon: Kommentar: Må utdanne å rekruttere yngre dommere 

Oppsummering: 

- Punktene under utfordring settes på agendaen til styret 

- Kommentar: Fra 2016 er en pålagt at alle medlemmer skal inn i NIF’s 

medlemsregister 

Antall lisensierte svømmere legges til: 43 

Kommentar: Dobbeltlisenser (for stup og svømming) er mulig, men må gjøres 

manuelt mot NSF 
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6. Lovnorm for idrettslag 

Enstemmig vedtatt med følgende kommentarer: 

- Må sendes til Rogalands idrettskrets til godkjenning. 

- Medlemskontingent for styremedlemmer må settes til minimum 100,-. 

- Lovnormen blir lagt ut på nettsiden. 

 

 

7. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift i KSSK. 

Det blir èn endring i medlemskontigent og treningsavgift for 2016. 

 

 Medlemskontingent: kr 200,- for aktive medlemmer.  

 Medlemskontingent: kr 100,- (2015: 50,-) for styremedlemmer, trenere og 

andre med tillitsverv  

 

Trenings- og kursavgift: 

 Konkurransegruppe og rekrutt (Grp A-E): kr 2.000,- per år  

 Agr group stup: kr 1.400,- per år 

 Ved deltakelse på både svømming og stup betales det full pris på svømming 

og 50% på stup 

 Masters: kr 800,- per år 

 Søskenmoderasjon: Det betales full pris for barn nr 1 , barn nr 2 og 3 får kr 

200,- i søskenmoderasjon 

 Barn av trenere, basistrenere og styremedlemmer fritas for treningsavgift 

 Barn av hjelpetrenere og andre med tillitsverv får 50% i avslag på 

treningsavgiften 

 Kursavgift: kr 100,- per time 

 

Enstemming vedtatt. 

 

 

8. Fastsettelse av trenerhonorar 

Det blir ingen endringer i trenerhonorar for 2016. 

 

 Banetrener med to økter eller mer per uke: kr 6.000 per år 

 Bane- og basistrener med 1 økt per uke: kr 3.000,- per år 

 Svømmeskoleansvarlig: kr 2.000,- per år 

 Instruktører i svømmeskolen får timebetaling eller fritak for kursavgift for 

egne barn 

 Hjelpeinstruktører med barn i klubben får 50% redusert kursavgift på det 

kurset de stiller opp på. 

 Hjelpeinstruktører i svømmeskolen uten kurs: kr 50,- per time 

 Hjelpeinstruktører i svømmeskolen med begynnerinstruktørkurs: kr 100,- per 

time 

 Hjelpeinstruktører i svømmeskolen med videregående kurs: kr 120,- per time 

 Instruktører med Trener I-kurs: 140,- per time 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

9. Fastsettelse av egenandel ved stevner og leirer med overnatting.  

Det blir noen justeringer i egenandel ved stevner og leirer for 2016. 

 

 Egneandel for stevner (innen- og utenlands) med flyreiser: 

o 1 natt:  kr 1.200,- 



Årsmøte Klepp Svømme og Stupeklubb - 2016 

Klepp SSK – www.kleppssk.no Side 3 

 

o 2 netter:  kr 1.500,- 

o 3 netter:  kr 1.800,- 

 Egenandel for stevner innenlands uten fly: 

o 1 natt:  kr 1.000,- 

o 2 netter:  kr 1.200,- 

o 3 netter:  kr 1.400,- 

 Egenandel treningsleir fastsettes av styret innenfor gitte budsjettrammer og 

kostnader. KSSK kan dekke inntil 50 % av kostnad. 

 KSSK dekker alle utgifter for utøverenes kostnader i forbindelse med 

deltakelse i NM. En forutsetning er at utøveren har vært medlem i KSSK i 3 

måneder før økonomisk bistand ytes. NM-leir dekkes etter vanlig 

egenandelssatser. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

10. Fastsettelse av kjøregodtgjørelse ved stevner med overnatting og 

treningsleirer. 

Kjøregodtgjørelse gis i henhold til Statens regulativ.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

11. Regnskap og budsjett.  

Godkjent uten anmerkninger.  

 

 

12. Innkomne forslag. 

Årsmøte bør gi styet fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med framtidige 

endringer i NIF’s lovnorm for idrettslag. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

13. Vedtak av Organisasjonsplan. 

Til orientering. Arbeidsgruppene ble endret på et arbeidsmøte styret avholdt. 

Enstemmig vedtatt. 
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Valg 

Valgkomiteens forslag ble lagt fram på møtet.  

      Hensti lling fra valgkomiteen 

Verv Periode På 

valg 

Verv i 2015 På valg for 2016 

Leder 1 år 2017 Amund Junge Gjenvalg 

Nestleder 2 år 2018 Kåre Bøen 

Nestleder 

Ole Martin Bakken 

Regnskapsfører / 
Kasserer 

2 år 2017 Anja Haavardsholm / Violett 
Utbjoa 

 

Styremedlem/Sekretær 2 år 2017 Berit EH Krog 

Sekretær/Stuputvalg 

 

Styremedlem 2 år 2018 Bente Egeland 

Svømmeskoleansvarlig 

Gjenvalg 

Styremedlem 2 år 2018 Atle Lagestrand 

Oppmann/Dommerkontakt/IT 

Gjenvalg 

Styremedlem 2 år 2018 Trygve Øgreid  

Materialforvalter 

Harald Hovstad 

Styremedlem 2 år 2017 Kenneth Barøy 

Treklubbsamarbeidskontakt 

Gjenvalg 

Styremedlem/ Leder 
foreldregruppa 

2 år 2018 Elisebeth Berge Hilde Stensøy Bjelland 

Ungdomskontakt 1 år 2017 Øyvind Junge 

Malene Stock 

Nomineres av 

svømmere 

Revisor 1 år 2017 Roar Hatlestad og Janne 
Kvernstrøm 

Nomineres av styret 

Valgkomite 

Leder 2 år 2018 Bente Egeland Ole Martin Bakken 

Medlem 1 år 2017 Bente Egeland Gjenvalg 

Medlem 1 år 2017 Kjetil Pollestad Gjenvalg 

Medlem 1 år 2017 Mona Håland Nomineres av styret 

 


