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PROTOKOLL STYREMØTE
S8/2020
17.08.2020
Tilstede: Haakon Larsen, Anette Klepp Vik, Kjell Klungland, Therese Schmitz, Andrika HagfjällLand, Kenneth Rannekleiv og Kathrine Borsheim
Forfall: Arvid Sundheim
Referent: Kathrine Borsheim
Sak nr.
S 56/20

S 51/20

S 57/20

S 54/20

Beskrivelse
Godkjenne referat fra forrige møte – godkjent.
Økonomi
-Søknad om momskompensasjon er ferdigstilt og sendt inn.
-Søknad om økonomisk støtte fra RIK («Søknad tilskudd for
Særkretser/regioner 2020») er ferdigstilt og sendt.
-Det anbefales at to styremedlemmer har mulighet til å
godkjenne fakturaer etc. disse må ha konto i SR Bank.
Vedtak: I tillegg til Anette (økonomiansvarlig) så legges
Kathrine (sekretær) til.
-RSK styret ønsker å ha en jevnlig gjennomgang av den
økonomiske situasjonen.
Vedtak: det bestilles regnskaps-oversikt hver andre måned.
Dokumenthåndteringssystem
G Suite er valgt som nytt dokument-/ kommunikasjonssystem.
Etter dagens gjennomgang i styremøte bes samtlige
styremedlemmer og varamedlemmer sette seg inn i det nye
systemet.
Status
Svømming
Sesongens første stevne arrangeres kommende helg.
Stup
Treningsleir i regi av RSK (KSSK/ SSC var arrangør) ble vel
gjennomført i Kvinesdal hvor 23 utøvere deltok.
Vannpolo
Lav aktivitet grunnet Korona.
Kurs
Begynner Instruktørkurs er over lengre tid blitt etterspurt
Haugesund men tidligere utsatt pga. få deltakere. Nå settes
dette opp 22-23 aug. og kretsens klubber samt andre
interesserte oppfordres til å nytte muligheten. Også
videregående kurs settes opp 5-6 september.
Nordsjøstevnet 2020
Invitasjon er ferdigstilt og distribuert.
Til tross for usikkerhet rundt gjennomføring av stevnet, er det
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ønskelig å nedsette en komite som kan arbeidet med det videre
forarbeidet av stevnet.
Vedtak: Mulige komitemedlemmer identifiseres og forespørres.
Paris 2024
Styrets medlemmer fikk en fin gjennomgang og oppdatering av
status ved Steinar Øgreid. Steinar takker for tilliten og styret er
svært takknemlige for det profesjonelle arbeidet som er gjort
hittil og er positive til å følge prosjektet videre.
Vedtak: Videre arbeid/ aktivitet tas opp på neste styremøte.
Terminlisteutvalg
Første møte er gjennomført og arbeidet med terminliste for
2021 er igangsatt. Mangler fremdeles innmeldelse av stevner
fra noen av kretsens klubber. Disse må purres opp. Forslag til
terminlisten for 2021 drøftes på medlemsmøtet den 27.aug.
Eventuelt
-Fremtidige møter legges til første mandag i måneden.
-det er ønskelig med en teambuilding/ sosialt arrangement for
styre- og varamedlemmer. Vedtak: Forslag utarbeides.
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Neste styremøte: Mandag, 7. september kl.17:00-19:00 på Idrettens Hus
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