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Protokoll 

Årsmøte i Klepp Svømme og Stupeklubb 

28. Februar 2018 kl.19.00 i Klepphallen  

 

Kleppe,  

Sign.Protokoll:________________ Sign.Protokoll:_____________ 

Sign. Ordstyrer: ______________  Sign. Referent_____________ 

    

 

Saksliste 

1. Åpning 

7 personer møtte på årsmøtet, 7 stemmeberettiget. 

 

 

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. 

Ole Martin Bakken velges som ordstyrer og Berit Elin Hatteland Krog som referent.  

Christine Braastad Orre og Martin Sunde underskriver protokoll. 

 

 

5. Årsmelding 2017. 

Godkjent med følgende endring i seksjonen for ”Trenersituasjonen”: 

- Aspiranter: Steinar Nilsen legges til på trenersiden for aspiranter + Kjetil 

Pollestad 

 

 

6. Fastsettelse av kontingent og treningsavgift i KSSK. 

Følgende medlemskontigent og treningsavgift foreslås for 2018. 

 

• Medlemskontingent: kr 200,- for aktive medlemmer.   

• Medlemskontingent: kr 100,- for styremedlemmer, trenere og andre med 

tillitsverv   

  
Trenings- og kursavgift:  
• Konkurransegruppe og rekrutt (Grp A-E): kr 2.200,- per år (2017: 2.000,-) 

• Konkurransegruppe stup: kr 1.600,- per år (2017: 1.500,-) 

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

50% på stup 

• Masters: kr 800,- per år  
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• 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. 

 

 

7. Fastsettelse av trenerhonorar 

Det er foreslått følgende endringer i timelønn for instruktører for 2018. 

 

• 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.  

 

• Timesats for instruktører er som følger: 
Type Utdanning Erfaring/ansvar Timelønn 

under 18 år 
Timelønn 
over 18 år 

Hjelpeinstruktør Uten kurs  80 120 
(2017: 100) 

Hjelpeinstruktør Uten kurs Med 
svømmeerfaring + 
badevaktkurs 

 140 
(2017: 120) 

Instruktør 1 Begynnerinstruktør  120 150 

Instruktør 2 Instruktør med 
tilleggskurs som 

videregående 
instruktør, dommer, 
funksjonshemmede, 
Villivann el 
småbarnssvømming 

Minst 1 års 
erfaring/ 

Hovedinstruktør 

130 170 

Trener 1 Trener 1 utdanning 
eller tilsvarende 
erfaring 

 170 
(2017: 150) 

200 
(2017: 170) 

Trener 2 Trener 2 utdanning Minst 1 år som 
banetrener 

 210 

 

• Styret ber årsmøtet om fullmakt til å endre timepris for trenere og instruktører 

ved behov for å være konkurransedyktig sammenlignet med andre klubber. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

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

Følgende satser foreslås for egenandel ved stevner og leirer for 2018. 

 

• Egenandel for stevner (innen- og utenlands) med flyreiser:  

o 1 natt: kr 1.300,- (2017: 1.200) 

o 2 netter: kr 1.600,- (2017: 1.500) 

o 3 netter: kr 1.900,- (2017: 1.800) 

• Egenandel for stevner innenlands uten fly:  
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o 1 natt: kr 1.100,- (2017: 1.000) 

o 2 netter: kr 1.300,- (2017: 1.200) 

o 3 netter: kr 1.500,- (2017: 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 og andre mesterskap (f.eks ÅM). 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. 

 

 

9. Fastsettelse av kjøregodtgjørelse ved stevner med overnatting og 

treningsleirer. 

Kjøregodtgjørelse gis i henhold til Statens regulativ.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

10. Regnskap og budsjett.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

11.  Innkomne forslag. 

11.1. Kompensasjon unge dommere 
For å øke rekrutteringen til dommergjerningen og gjøre det mer attraktivt blant 

unge, som ikke selv har barn som svømmer, å stille som dommere, foreslår styret å 

betale 150,- per time til unge dommere på svømmestevner. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

11.2.Sikkerhetsregler på stevner og leirer 
Er lagt inn i Klubbhåndboka under punktet om «Regler for reiser».  

 

11.3. Endring av styrets sammensetning 
Regnskapsfører/kasserer: Foreslås redusert fra 2 til 1 stilling, kasserer fortsetter og 

regnskapsfører utgår. Begrunnelse: KSSK har hatt en kasserer som har betalt ut og 

en regnskapsfører som har ført regnskap for å ivareta internkontroll for 

økonomistyringen. Etter beslutning om å sette ut regnskapsførsel til ekstern 

leverandør anses det ikke som nødvendig å ha to stillinger for denne posten.   

 

Sponsoransvarlig: Foreslås fjernet. Begrunnelse: KSSK har de siste årene hatt veldig 

liten inntekt basert på sponsorer sammenlignet med svømmeskolen. Markedet for 

sponsorer har også vært dårlig de siste årene. Denne aktiviteten bør derfor fordeles 

på de andre styremedlemmene og evt ildsjeler som ikke er styremedlemmer. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

12.  Vedtak av Organisasjonsplan. 

Til orientering. Organisasjonsplan oppdateres jevnlig og en oppdatert versjon etter 

at nytt styre er konstituert vil legges på nettsidene. 

Det er lagt inn noen nye punkter under ”Regler for reiser”. 
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Enstemmig vedtatt. 

  

 

13.  Valg. 

Valgkomiteens forslag ble lagt fram på møtet.  

 

Verv Periode På valg Navn  

Leder 1 år 2018 Stian Braut  

Nestleder 2 år 2018 Ole Martin Bakken  

Styremedlem/ 

Sekretær 

Ikke på valg 2019 Berit Elin Hatteland Krog  

Styremedlem/ 

Kasserer 

Ikke på valg 2019 Martin Sunde  

Styremedlem 2 år 2018 Bente Karin Kjellesvig 

Egeland 

Gjenvalg 

Styremedlem Ikke på valg 2019 Amund Junge  

Styremedlem Ikke på valg 2019 Christine Braastad Orre  

Styremedlem 1 år 2018 Olav Nevestveit Barøy  

Styremedlem 1 år 2018 Amalie Haavardsholm  

     

Revisor 1 år 2018 Roy Ove Svarstad og Njål 

Fjotland 

 

 

 

 

Valgkomite 

Funksjon Periode På valg Navn 

Leder 2 år 2018 Kjetil Pollestad 

Medlem 1 år 2018 Tone Kuven 

Medlem 1 år 2018 Geir Fuhr 

 

 


