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PROTOKOLL STYREMØTE
S 5/19
18.06.2019
Tilstede: Thore Gudbrandsen, Marion Degerstrøm, Amund Junge, Kristin Grøsvik og Kenneth
Rannekleiv
Forfall: Anette Klepp Vik, Kjell Einar Andreassen, Trygve Sekse og Kathrine Borsheim
Referent: Kristin Grøsvik

Sak nr.
S 45/19
S 46/19
S 47/19

S 48/19

Beskrivelse
Godkjenne referat fra forrige møte – godkjent.
Status økonomi
-Lite aktivitet i forhold til regnskapet fra mai.
ÅM – økonomi
-økonomien ble gjennomgått og utestående faktura/
utgifter følges opp.

Ansvar
Info
Info/MD

-Klubbene får kr 100,-/frivillig/økt - flertall for å gi
tilbake litt til de klubbene som stilte vakter
Annet:
-Vellykket stevne. Positive tilbakemeldinger på
arrangementet, fornøyd med idrettshallen med stilledel og
public zone.
Status: Svømming, Stup, Vannpolo, Kurs
Svømming:
-Terminforslag – 3 klubber har svart, sende ut purring
også til stupklubbene og vannpolo
-NM langbane, klubbene allerede reist på treningsleir.
Lite svømming i bassengene pga av hallene har
sommerstengt. Kontakte Chrristine Svoren,
idrettskonsulent Stavanger kommune – for å høre om
muligheter til sommeråpent neste år?
-Stavanger Vannpolo får arrangere NM vannpolo får
arrangere i Stavanger svømmehall, Julesprinten Frisinn i
Stavanger, Frisinn – arrangerer et stevne på Gamlingen.
Mye som skjer i Stavanger i høst; Nordsjø, NM kortsbane
en uke etter. Rekruttstevner blir derfor desentralisert til
svømmehallene omkring.
-Videoproduksjon, dommere til NM - ansvar SSK, som
er teknisk arrangør av NM kortbane.

MD/AJ/KB

TG/MD
MD

AJ
AJ

SSK
TG
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-Paris 2024: Øremerke kr 155 755,- til prosjektet, dersom
midlene ikke brukes opp må forslag til endringer
behandles på Kretstinget
Stup:
-Helle Tuxen har fått stipend fra LEN.
-Anne Vilde og Helle Tuxen uttatt til VM sen, Helle også
uttatt EM jr, hun er siste års jr.
-SSC stup deltok «Havnelangs» 15.06.19 i vågen i
Stavanger. Havnevesenet inviterer, annen hvert år, Stilas
ordnet Havnevesenet. Flott rekruttering til stupskole.
-Kretsmesterskap ble arrangert av SSC i Stavanger
Svømmehall 17.06.19 – utøvere fra Pingvin, Stavanger,
Klepp, Randaberg deltok.
-Stavanger skal arrangere Tripp Trapp 3 01.09-02.09,
mangler matter på 5 meter, og tårnet er for smalt til at det
kan ha synkron

S 49/19

S 50/19

S 51/19

S 52/19

S 53/19

- Pingvin stupklubb skal arrangere Tripp Trapp 4 i høst.
Dato må legges inn i terminlisten
LÅMØ-samling 2020
Normalt arrangert i Forsand, men pga sammenslåing med
Sandnes kommune får ikke RSK svar om status på
booking. Sjekker mulighet for å arrangere på Karmøy
eller Klepp kan arrangere samlingen
Kretshåndbok
-Det ble anbefalt på styrekurs 06.05.19 at det utarbeides
en kretshåndbok basert på malen «klubbhåndbok». Denne
skal blant annet inneholde en beskrivelse av de ulike
rollene i styret. Det bør også utarbeides en fullmakts
matrise som inngår i kretshåndboken.
Årshjul
På et tidligere møte gikk vi gjennom årshjulet for RSK.
-Thore har gitt alle styremedlemmene tilgang (OneDrive
fil), men den er skrivebeskyttet, vedtak at vi må sende
forslag til evt endringer til styret og behandles.
Godkjenner nr. 2 av bilag.
Det blir opprettet en egen epost og en ansvarlig
godkjenner. Kontering ansvarlig Merete og Marion
følger opp. God rutine for økonomisk rapportering. Thore
oppretter en epost: godkjenner til Anette
Trener-/Ledersamling «Ungdom og frafall», 28.08.
Robin Dale Oen kommer, Marion holder kontakt med
RDO og kona. Thore bestiller flybillett.
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Info/KG/KR

AJ kobles på, Eirik
Valheim/KR kontakter
Christine Svoren.
KG

MD/AJ
AJ starter arbeidet

Alle

AKV og MD

MD
TG
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Hotell booking ok – Kathrine har bekreftet – Møterom og
mat.
Sende spørreskjema til Pingvin og Randaberg.
Invitasjonen sendes ut før sommeren.
Program:
Innledning av Thore,
Resultater spørreskjema,
SSK har startet å jobbe med frafall blant ungdom – spør
om de kan ha et innlegg.
Jørn Rødje (hovedtrener Haugesund) har fått fin omtale i
Haugesunds Avis, RSK sender en blomsterbukett og
gratulerer. Forslag om å sende inn Jørn Rødje til
vurdering i Hederstegnkomiten til kretsen.
S 54/19
Innkallinger styremøte.
Kenneth ansvar for å sette opp saksliste, saker må sendes
til Kenneth senest 3 dager før møtet (innen fredag) og
sakslisten må sendes ut i løpet av helgen.
Frist for å foreslå kandidater til hederstegn 01.09.19. Info
til klubbene må sendes ut
Eventuelt Innkommet post:
-Mottakelse til NM veka, Rådhuset - Sandnes: Thore,
Anette, Peter, Kristin ?, Amund? Alle kan melde seg på
-Digitale dommerblokker – nettbrett (web browser eller
app) Kenneth sjekker pris og lager et estimat. Hva har
Pingvin/Arvid har planlagt til Tripp trapp 4. - omega?
Nettbrett – lisens??
-Kretsen har et kamera og streaming lisens, kamera kan
følge svømmerne under Nordsjø stevnet
Neste møte: styremøte 16.09 – gjennomgang av høstens
styremøter
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