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PROTOKOLL STYREMØTE
S01/2021
11.01.2021
Tilstede: Haakon Larsen, Kjell Klungland, Andrika Hagfjäll-Land, Kenneth Rannekleiv, Maren Wathne
Pettersen
Forfall: Anette Klepp Vik og Kathrine Borsheim
Referent: Haakon Larsen
Sak nr.
S 01/21
S 02/21

S 03/21

Beskrivelse
Godkjenne referat fra forrige møte.
Vedtak: Vedtatt
Økonomi
● I Anette sitt fravær leste Haakon opp mail med
hovedpunkter:
● Regnskapsrapport mm. bestilt, men foreløpig ikke mottatt.
● Anette har undersøkt muligheten for å søke om
kompensasjon for bortfall av inntekter på utleie av
tidtakerutstyret, og kan ikke se at vi kan søke om å få
dekket inntektsbortfall for dette på gjennomførte stevner.
● Anette søkt Rogaland fylkeskommune om maksbeløpet, kr
100000,-, til Nordsjøstevnet 2021. Her har det vært noe
fram og tilbake, fordi fylkeskommunen krevde at
NSSM2021 skulle være FINA-godkjent før 06.01.2021.
Anette fikk derfor en bekreftelse fra representant i
Svømmeforbundet, som ble lagt ved søknaden og forklarte
samtidig for fylkeskommunen at FINA ikke behandler
disse søknadene ferdig før i slutten av måneden. Håpet er
at fylket utviser skjønn og godkjenner søknaden.
● Det er søkt om dekning av inntektsbortfall knyttet til
«manglende» utleie av tidtakerutstyret på avlyste stevner
(krisepakke 3)
Planlegging av årsmøte
Haakon tar hovedansvar for årsrapporten, og alle må bidra med
innspill og tekst på sine områder og totaliteten. Haakon vil
sende ut et draft i løpet av uke 3/4.
Legges opp til tilsvarende dokument som i fjor.
Dato for Kretsting informeres om på Rogsk.no og facebook, og
senere vil informasjon i henhold til lovparagraf 14 legges ut.
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Status
Svømming (Maren): Endringer i stevner. Stevnet på Karmøy
avlyst, og Karmøy arrangerer stevnet den 20 og 21 i Karmøy.
Det er altså et bytte av arrangør fra HSK til KSK. Skagerak
avlyst. Terminliste klar for publisering på Rogsk.no.
Intet nytt for vannpolo, kurs og stup.

Eventuelt
Lager (Kenneth). Et alternativ ble diskutert, men mulig
problemstilling i forhold til plass til bil. Vil behandles videre i
neste styremøte.
Arb. gruppe Nordsjø. Haakon tar kontakt med nominerte
personer og igangsetter denne arbeidsgruppen.
Nordsjøkomite. Leder må være på plass fort, og ellers må
Nordsjøkomitee settes i løpet av våren.

Neste styremøte: Mandag, 1.februar kl.17:00-19:00.
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