STYRESMØTE I SVØMMEGRUPPA 27/11-18
Tilstede: Ingrid, Stig Tommy og Astrid
SAK 1: JULEGATA
Ingrid sjekker om vi skal sette opp noen julelys i sentrumsgata i år, gir evt. beskjed til Kristian hvis noe
skal ordnes, siden han vet litt om det fra i fjor.
I etterkant av møte fikk Ingrid beskjed om at det ikke skulle opp noen lys, alt var allerede klart. Vi
taper en del inntekt på dette.
SAK 2: KLUBBSTEVNE FØR JUL
Det ble besluttet at klubbstevnet blir tirsdag 11/12 kl 17:00 med påmelding fra kl. 16:50
Alle møter samtidig. Vi steker vaffel og koker kaffe, samt serverer saft til deltakerne.
Følgende tar med:
1.klasse: 3 stk vaffelrøre
2. klasse: 3 stk vaffelrøre
3. klasse: 3 stk tar med vaffeljern og steker
4. klasse: Tar med ei kanne kaffe hver
5. klasse hjelper til på neste klubbstevne.
Astrid leier skolekjøkkenet og handler inn. Stig Tommy tar imot påmeldinger og er speaker.
SAK 3: Evg
Vi har blitt kontaktet av Odd Steinar Olsen fra Fornøyde Folk ang. salg av eVG.
Det går ut på å selge abonnement på elektronisk utgave av VG, dette er ett tilbud som kun
svømmegruppa får. Ved salg av abonnement får vi 149,- pr salg som går rett i kassen til
svømmegruppa, hvis de som kjøper abonnement velger å forlenge avtalen flere måneder får vi 10%
av salget pr. mnd.
Vi er positive til konseptet, kan være en god del penger å tjene på dette. Stig Tommy tar kontakt med
Odd Steinar for å få høre mer detaljer.
SAK 4: FORDELING AV UNGENE I DE ULIKE ALDERSGRUPPENE
I 4. klasse er det 9 stk, og i 3. klasse er det 17 stk. Vi ønsker å få flyttet over noen svømmere fra 3.
klasse til 4. klasse gruppen etter jul. Det er i orden for trenerne, og de bestemmer hvem som skal
flyttes over.
SAK 5: STEVNER ETTER JUL
Hvordan få flere unger til å delta på svømmestevner?
Forslag: Stig Tommy og Terje oppretter fra neste sesong ei egen treningsgruppe, som har som
hovedfokus å delta på stevner. Disse er forpliktet til å delta på stevnene som arrangeres i

nærområdet, og får 2 treninger i uken. Dette er for de som er interessert i å satse på svømming, og
kan være fra alle aldersgruppene.
Vi arrangerer ett nytt klubbstevne i begynnelsen av februar.
Vi arrangerer ett avslutningsklubbstevne i Uke 14. Her blir det svømming først. Deretter leier vi
gymsalen på barneskolen, hvor vi har enkel servering med kaffe, vaffel og saft, samt merkeutdeling.
Nytt av året er at styret legger føringer til trenerne om hvilke merker som skal tas.
SAK 6: HVILKEN PROFIL SKAL SVØMMEGRUPPA LEGGE SEG PÅ?
Ny hall. Svømmegruppa stiller seg positive til forslaget som foreligger ang. nytt anlegg i sentrum.
Hvis det går gjennom hos arkitektene med 25-meters basseng ønsker vi å lage en skikkelig glad-sak
om dette i avisene.
SAK 7: EVENTUELT
Etter jul blir ekstra treningene flyttet til fredager fra 17-18, for å unngå kollisjon med lysløyperenn.
Astrid legger ut sak på trener siden på facebook ang. politiattester

Astrid

