
ÅRSBERETNING
2021

1



Saksliste 3

Sak 1 - Godkjenning av fremmøtte representanter 3

Sak 2 - Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3

Sak 3 - Valg av dirigent, sekretær, to representanter til å være tellekorps og to til å
underskrive protokoll 4

Sak 4 - Årsrapport 4
Kretsstyret 4
Utvalg og komiteer 5
Tillitsverv innen Norges Svømmeforbund 6
Svømming 6
Kretsrekorder 10
Arrangementer i regi av Rogaland Svømmekrets 12
Stup 13
Vannpolo 14
Hederstegnkomiteen 15
Utdanning instruktører og trenere 15

Sak 5 - Årsregnskap 2021 18

Sak 6 - Innkomne forslag 26
Forslag 1 - fra Kretsstyret: Handlingsplan 2022 - 2026 26
Forslag 2 - fra Kretsstyret: Paris 2024 28

Sak 7 - Kontingent 29

Sak 8 - Budsjett 2022 30

Sak 9 - Valg 31

2



Saksliste
Sak 1 Godkjenne de fremmøtte representantene.
Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak 3 Velge dirigent, referent, tellekorps samt to representanter til å underskrive protokollen.
Sak 4 Årsrapport
Sak 5 Behandle regnskap for særkretsen.
Sak 6 Innkomne forslag
Sak 7 Fastsette kontingent
Sak 8 Budsjett
Sak 9 Foreta følgende valg:
a)

● Leder
● Styremedlemmer
● Revisor
● Representasjon
● Valgkomité

b) Styret gis fullmakt til å velge representanter til overordnede organisasjonsledd
c) Valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til kretsstyret bør velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Sak 1 - Godkjenning av fremmøtte
representanter
Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner de fremmøtte representantene.

Sak 2 - Godkjenning av innkalling, saksliste og
forretningsorden
1. Tinget ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av valgt sekretær.
2. Ingen representanter gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak av
innledningsforedraget, settes taletiden til 4 min. første gang, 2 minutter andre gang og 1 minutt
tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutts taletid.
Dirigenten har rett til å gjøre forslag om forkortet taletid og forslag om strek med de inntegnede
talere.

3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten undertegnet med representantens og klubbens navn.

4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall (unntatt lovendringer).
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5. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak med angivelser av stemmer for og imot.

6. Representasjon. Representasjon til tinget fordeler seg slik:
● Medlemmer av Svømmekretsens styre.
● Representanter fra lagene etter følgende skala:

○ for medlemstall til og med 50: 1 representant
○ for medlemstall fra 51 til og med 100: 2 representanter
○ for medlemstall over 100: 3 representanter

Ingen representanter har mer enn 1 (en) stemme.
● Uten stemmerett, men tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor deres

arbeidsområde kan følgende møte:
○ Revisor, valgkomité

● Påmeldingen til Kretstinget er bindende og sendes til styremedlemmer@rogsk.no senest
utgangen av fredag 5. mars 2021.Lov for Rogaland Svømmekrets §14 2. ledd:
Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter
fullmakt.

Sak 3 - Valg av dirigent, sekretær, to
representanter til å være tellekorps og to til å
underskrive protokoll
Forslag til vedtak: Styret foreslår at Åge Olsen er dirigent, Anne Gro Kalvenes er sekretær
og at representanter for å underskrive og telle blir valgt på Kretstinget.

Sak 4 - Årsrapport

Kretsstyret
Kretsstyret i Rogaland Svømmekrets for 2021 består av følgende personer:
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Møtefrekvensen for styret har vært ett styremøte per måned. Ved behov har det også vært
avholdt ekstraordinære styremøter. Ved konstituering av styret fordeles oppfølgingen og
kontaktpunktet for de ulike vannsportene mellom styremedlemmene. Agendaen inneholder et fast
punkt der disse styremedlemmene redegjør for relevante saker og oppdatert informasjon til disse
vannsportene. Økonomi er også et fast agendapunkt for hvert møte, der den økonomiske
situasjonen til Rogaland Svømmekrets gjennomgås basert på en rapport fra regnskapsfører
annen hver måned. Utover dette diskuteres innmeldte saker fra medlemsklubbene samt
diskusjon og vedtak om aktivitet.

Styrearbeidet første halvdel av 2021 var preget av utstrakt dialog og samarbeid med
medlemsklubbene rundt tilrettelegging av aktivitet under gjeldende koronareglement. Samtidig
ble noen prosjekter påbegynt, blant annet handlingsplanen for Rogaland Svømmekrets og
planlegging av NSSM 2021. Etablering av terminlisten for 2022 ble gjort i samarbeid med
medlemsklubbene i Q2 og Q3. Det har vært god dialog og godt engasjement rundt dette arbeidet.
En annen stor oppgave har vært å fortsette planleggingen og arrangere NSSM2021 i samarbeid
med klubbene i kretsen.

Utover dette har det vært diskusjon og dialog rundt behovet for rekruttering av tidtakersjefer, og
nye krefter har kommet til. Kurs og utdanning var preget av korona-reglement, men kom godt i
gang igjen andre halvdel. Igjen er situasjonen dessverre slik at lagsamlinger har vært begrenset i
2021, men stup fikk gjennomført en lagsamling høsten 2021 som var sponset av Rogaland
Svømmekrets.

Styret ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt for å fremme våre idretter i Rogaland. Vi
takker alle de som har bidratt i de forskjellige utvalgene og komiteene og ikke minst
medlemsklubbene som har vært konstruktive og positive i all dialog og diskusjon. På det
sportslige er det utrolig gøy å si at vi i 2021 hadde en OL utøver i Tokyo ved Anne Vilde Tuxen fra
Pingvin og en utøver i VM og EM både for junior og senior ved Jon Jøntvedt fra Bryne SK. Styret
er imponert over nivået på det arbeidet som utøves i kretsens klubber, og synes det er
spennende at noen av utøverne viser vei. Lykke til i fortsettelsen.

Utvalg og komiteer
Dommerkomiteen
Leder Wenche Salte (Bryne) og Line Dickhausen (Sandnes SLK).

Hederstegnkomiteen
Leder Øyvind Ravn Hagen (Sandnes SLK), Jørn Steinsvik (Stavanger Vannpolo).

Nordsjøkomiteen
Nordsjøkomiteen bestod av Kathrine Borsheim (SSK), Øyvind Sigvaldsen (SSK), Rune Småvik
(SSK), Haakon Larsen (SSK), Kjetil Schmidt (Frisinn) og Ole Martin Bakken (Klepp) samt
kretsstyret.
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Tillitsverv innen Norges Svømmeforbund

Styre/komite Navn Klubb

Forbundsstyret Rune Lilledahl Haugesund Svømmeklubb

Dommerutvalget Wenche Salte Bryne Symjeklubb

Stuputvalget Oskar Fuglestad Pingvin Stupklubb

Open Water utvalget Geir Andersen Master Team Svømming

Vannpoloutvalget Thomas Brattelid Stavanger Vannpoloklubb

Kontrollkomite Øyvind Sigvaldsen Stavanger Svømmeklubb

LEN Masterkomite Geir Andersen Master Team Svømming

Svømming
Den største bragden i svømming i 2021 var Jon Jøntvedt fra Bryne SK sin medalje på 400 m fri i
EM kortbane. Rogaland Svømmekrets registrerer med glede framgangen Jon har hatt over
mange år, og gratulerer ham med prestasjonen. Jon, som svømmer på seniorlandslaget, var
også med på VM i kortbane og EM junior. Vi registrerer også med glede en bred deltakelse fra
kretsen på Nordisk Jr/Sr og Nordisk Ungdom. Ellers er det bred deltakelse fra kretsen på de
nasjonale stevnene og gode sportslige resultater. I 2021 ble det også satt mange nye
kretsrekorder.

Når det gjelder arrangering av stevner, var første del av 2021 kjennetegnet ved en rekke covid-19
restriksjoner. På bakgrunn av dette fortsatte kretsen arbeidet med 3 "arbeidsgrupper" basert på
geografi. Dette for å klare å holde begrensning på antall deltakere, unngå økt reiseaktivitet og
kunne legge til rette for en justert terminliste. Rogaland Svømmekrets initierte en ny runde med
mulighet for klubbene til å melde inn ønsker om stevner først frem mot påske, og deretter frem til
sommeren. Rogaland Svømmekrets koordinerte søknadene med fokus på at alle i kretsen skulle
få tilbud og mulighet til å konkurrere. Det ble samtidig fattet et vedtak på utlån av tidtakerutstyr for
å legge til rette for aktivitet i en periode der klubbene ikke hadde inntekter ved stevneavvikling.
Forutsetningen var gjennom hele perioden at man skulle invitere så bredt som smittevern og
retningslinjer åpnet for. Tilbakemeldingene fra klubbene har vært positive i forhold til at dette har
bidratt til å holde motet og motivasjonen oppe selv i en krevende periode. Vi takker for god og
konstruktiv dialog i en krevende periode.
Fra oppstart av høstsesongen 2021 gikk kretsen tilbake til ordinære stevner i henhold til etablert
terminliste med bred invitasjon. Samtidig ble terminlisten i samarbeid og dialog med
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medlemsklubbene konkludert og vedtatt i august. NSSM i slutten av oktober var et høydepunkt
etter en lang periode med restriksjoner.

LÅMØ 2021 ble utsatt fra ordinært tidspunkt i mars til september. Tilsvarende med ÅM.

Vi setter stor pris på det gode samarbeidet og dialogen mellom klubbene inn mot Rogaland
svømmekrets gjennom 2021.

Nøkkeltall 2021

Antall klubber 27

Medlemmer Rogaland Svømmekrets 9249

Masters 83

Open Water 15

Stup 164

Svømming 8949

Vannpolo 38

Lisenser Rogaland 688

Ant. Ordinære stevner 19 (inkludert Coronastevner)

Ant. rekruttstevner 5

Nasjonale mesterskap 1 (NM Ungdom)

Internasjonalt stevne 1 (NSSM)

Klubbdeltakelse Antall
svømmere Medaljer Kommentar

NM Langbane 8 73 17

NM kortbane senior 8 78 28

NM master Avlyst

ÅM 6 47 6
(Sammenlagt)

NM Ungdom 7 73 41
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Utøvere tilknyttet et eller flere av NSFs landslag:

Landslag 2020-2021

Seniorlandslaget Jon Jøntvedt, Bryne SK (Utfordrergruppa)

Juniorlandslaget Amund Frøyland-Jensen, Karmøy
Johan Instebø, Karmøy
Andreas Sigvaldsen, Stavanger SK

Paralandslaget Sarah Louise Rung, Stavanger SK

Para Ung
Utviklingsgruppe

NA

FINA/LEN stevner Navn Klubb Vannsport Kommentar

VM Para

VM Langbane

VM Kortbane Jon Jøntvedt Bryne SK

EM Para

EM Senior Kortbane Jon Jøntvedt Bryne SK

EM Senior
Langbane

Jon Jøntvedt Bryne SK

EM Junior
Langbane

Jon Jøntvedt Bryne SK 3. plass på
400 fri på
tiden
3.51.54

EYOF

Nordisk jr, sr Susanne Steinnes Stavanger SK

Andreas Sigvaldsen Stavanger SK
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Andrea Sædberg
Clementsen

Stavanger SK

Amanda Malde
Carlsen

Bryne SK

Sara Larsen Karmøy SK

Mats Fjogstad
Tobiassen

Bryne SK

Tobias Moen Olsen Stavanger SK

Nordisk ungdom Amanda Carlsen Bryne SK

Amund Frøyland-
Jensen

Karmøy SK

Sara Larsen Karmøy SK

Andreas Sigvaldsen Stavanger SK

Tokyo OL Anne Vilde Tuxen

World Cup i Tokyo Anne Vilde Tuxen
Helle  Tuxen

Fina stevne:
Bolzano, Italia
(FINA)

Martin Dyrstad Bronse på
tårn

EM SR (FINA) Anne Vilde Tuxen
Helle  Tuxen
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Kretsrekorder
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Arrangementer i regi av Rogaland Svømmekrets

Nordsjøstevnet 2021 (NSSM2021): Dette året ble NSSM gjennomført uten restriksjoner, og vi
hadde dermed et øvelsesopplegg tilsvarende 2019 med superfinaler og internasjonal deltakelse. Vi
hadde rundt 500 deltakere, hvorav rundt 35 svømmere fra Danmark, Nederland og Skottland. På
grunn av EM i Russland var deltakelsen fra det norske landslaget meget begrenset, kun Jon
Jøntvedt fra Bryne Svømmeklubb deltok på 1500 fri på fredagen. Det er verdt å nevne at Jon
svømte inn til ny kretsrekord samt at Jon tok kravet til VM på denne øvelsen. Han fikk også flest
poeng slik at han også vant bestemannspremien for herrer.

Nordsjøkomiteen ble etablert i løpet av sommeren, og invitasjonen ble sendt ut i april. Komiteen
jobbet bra og fikk relativt fort kontroll på oppgaver og nødvendige bestillinger.

Stevnet var en suksess og Rogaland Svømmekrets fikk mange gode tilbakemeldinger fra klubbene
som deltok.

LÅMØ- og ÅM-samlinger: LÅMØ samling: Det ble i 2021 ikke arrangert en LÅMØ-samling i regi
Rogaland svømmekrets grunnet covid-19. ÅM samling: Det ble i 2021 heller ikke arrangert
ÅM-samling grunnet covid-19.
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Stup
I 2021 har det vært fire aktive klubber i Rogaland: Klepp svømme- og stupklubb, Pingvin
Stupklubb,Randaberg Stupeklubb og Stavanger Stupe Club (SSC).

En oversikt over dommere kan finnes på Medley.no

Status klubbene: Alle klubbene har arrangert stupskole for nybegynnere og opprettholdt
breddeaktiviteten etter beste evne i år også.

Pingvin stupklubb: NSF sin stupskole er arrangert både vår og høstsemesteret. Det har vært
varierende smittetiltak under året, men de har sammen med Sola Svømmeklubb håndtert dette på
en fornuftig måte. Det har være begrenset belegg på Stup Skolen da de som klubb ikke har
annonsert annet enn på vår Facebook side og www.tryggivann.no

Gjennom skolens sommerferie er det som vanlig stengt i Dysjalandhallen, Sola kommune har også
i desember 2021 sendt et åpent brev hvor de opplyser om at alle haller i Sola kommune skal
være stengt mellom jul og nyttår. Pingvin Stupklubb arrangerte en vellykket med Landsfinale med
bra deltagelse fra hele landet. Helle og Anne Vilde Tuxen studerer fremdeles i USA på LSU.

Randaberg stupeklubb: Året 2021 kom klubben endelig ordentlig i gang med virksomheten sin.
De har gjennomført 2 stupskoler i 2021. Trener tirsdager og torsdager i Randaberg Svømmehall
og har god tilknytning til Stavanger Stupe Club med både trener og treningsvirksomhet. I 2021
hadde klubben 4 trenere og 1 forbundsdommer. God økonomi gjør at klubben har gjennomført
sosiale tiltak for trenerne. Spennende er det også at Randaberg Stupeklubb har bidratt med
stuphistorien i Randaberg som blir nedfelt i boken som skrives om 100 års jubileum til Randaberg.
Deltagelse i stevner; Tripp Trapp 3 i Stavanger på høsten var første konkurranse for Randabergs
ferske utøvere. Selv om de kun har gått en liten stund i stup, fikk klubben gode resultater og tok
medaljer. NM Senior hadde to deltagere som tok 5. og 6. plass i finalen på 3 meter svikt.
Randaberg hadde også med dommer her.

Klepp svømme- og stupklubb: Klepp fortsetter å strekke seg oppover. De har deltatt på den
årlige treningsleiren i Kvinesdal sammen med SSC i regi av Rogaland Svømmekrets. Etter
sommeren åpnet den nye turnhallen på Vardheia, og Klepp har vært så heldig å få treningstid der
annenhver fredag. Stupere fra stupskolen og konkurransegruppa har i høst deltatt på Tripp Trapp
i Stavanger, Kristiansand og Landsfinalen. Anna Holstad fikk sølv på tårn og 3 meter i klasse C i
NM Junior som ble avholdt i Kristiansand. Hun har også vært på landslagssamling og ble tatt ut til
Nordisk mesterskap i Helsinki sammen med det norske stuplandslaget på slutten av året. Det er
første gang en utøver i klubben blir tatt ut til nordisk, så dette var veldig stort.

Stavanger Stupe Club (SSC): Stavanger Stupe Club; Året startet med god aktivitet blant utøvere
på faste grupper, mens de hadde god deltakelse med utøvere på stupskolen. Stavanger Stupe
Club har hatt 3 treninger i uken frem til oktober, da de fikk ta i bruk Rosenberg idrettshall til
tørrtreninger etter stengt pga COVID. De gikk da opp til 4 treninger pr uke. Det ble ikke arrangert
konkurranser første halvdel av 2021, og ble derfor lite reising på SSC. Etter sommerferien startet
de opp med en treningsleir i Kvinesdal, denne ble igjen arrangert av Rogaland svømmekrets,
hvor igjen trenere, utøvere og foreldre fikk delta. Tripp trapp 3 ble arrangert av Stavanger Stupe
Club 18.-20. September hvor vi hadde deltagelse fra Bergen, Tønsberg, Kristiansand,
Randaberg, Klepp, Pingvin og Stavanger.
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Junior-landslaget
Eira Tronerud, Pingvin Stupeklubb
Anna Holstad, Klepp svømme- og stupklubb

Senior-landslaget
Helle Tuxen, Pingvin
Anne Vilde Tuxen, Pingvin
Martin Nåden Dyrstad, Stavanger Stupe Club

OL-deltakelse:
Anne Vilde Tuxen, Pingvin
Helge Tuxen (trener), Pingvin

Vannpolo
SVK vant Cup NM 2021 og ble norgesmester for annet år på rad. Pga. Corona-situasjonen hadde
enkelte klubber problemer med å stille lag og vi besluttet å la enkelte spillere fra klubber som ikke
deltok delta på andres lag uten den påkrevde overgangsperioden. Vi er en liten idrett og satset på
høyest mulig kvalitet i mesterskapet. Rent formelt måtte vi derfor gi NM status som uoffisielt
overfor NSF. I desember deltok vi i LRK cup for junior med tre lag og oppnådde sølv i alle tre
årsklassene. SVK har ikke arrangert eller deltatt i andre arrangementer i 2021 enn disse to pga.
Corona-situasjonen. Fjorårets NM serie ble påbegynt, men måtte avsluttes pga
Corona-nedstengingen.

Til tross for Corona situasjonen har vannpoloen i Stavanger Vannpoloklubb klart å holde et rimelig
greit aktivitetsnivå på treningene. Særlig gledelig er det at antall barn og unge har holdt seg
stabilt, men vi har merket en liten nedgang på seniornivå og de aller yngste. Klubben har likevel
et godt grunnlag for videre vekst og utvikling, og går nå i 2022 i gang med to tilbud om minipolo.

Ukentlig har vi i 2021 hatt fire treninger for senior, hvor også de eldste juniorene kan delta, og to
juniortreninger.

Vannpoloen hadde ved utgangen av året ca. 40 aktive utøvere, herav ca 20 junior, ca 20 senior
og 1 som deltar internasjonalt på masters nivå. Med svømmegruppen og opplæring utgjør i dag
den totale medlemsmassen i SVK ca 700.

Styreleder; Attila Perek. Styremedlemmer: Mia Lier, Vedran Secic, Karoline Eriksen

Dommerkomiteen
Medlemmer i komiteen har i 2021 vært Wenche Salte og Line Forberg Dickhausen. Ved
utgangen av 2021 hadde vi 109 aktive dommere 77 kretsdommere og 30 forbundsdommere.

Oversikt over dommere finner en på medley.no

Året 2021 startet med nedstenging i januar. Det ble arrangert Corona stevner i regionene
der de fikk tillatelse til å gjennomføre. Arrangørene har fortsatt å legge til rette for
svømmere og dommere på kort varsel. Dommerne har fortsatt å være tidtakere for å minske

14



antall personer i hallen. Det fungerer greit, men vi må se hvordan vi skal gjøre det i
fremtiden. Det kan også komme nasjonale retningslinjer.

I august åpnet alt opp igjen og vi kunne arrangere stevner på tvers av kommuner og resten
av landet. Høsten ble krevende da vi i kretsen skulle arrangere ÅM, Nordsjø og NM ung i
løpet av noen få måneder, men vi gjennomførte med glans. Kretsens dommere med litt hjelp
fra resten av landet stilte opp og vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra tilreisende
nasjonale dommere.

Dommerkurs
Vi har arrangert ett kretsdommerkurs kun for Rogaland i januar 2021. Det skulle vært fysisk,
men Norge stengte ned. I 2021 er det arrangert 4 digitale kretsdommerkurs og to digitale
forbundsdommerkurs. Vi har hatt deltakere på alle kurs. Vi har fått 6 nye forbundsdommere
og to nye overdommere i 2021.

Igjen så var 2021 et krevende år på grunn av Corona. Vi håper at det blir bedre i 2022. Vi er
utrolig stolte av å ha så dyktige og ivrige dommere i Rogaland.

Vi sier fortsatt at dommerne i Rogaland er de beste!

Hilsen Wenche og Line

Hederstegnkomiteen

Mail til medlemsklubbene ble sendt ut 7 Oktober 2021 av Rogaland Svømmekrets med forespørsel
om kandidater til hedersutmerkelse i forkant av Nordsjøstevnet 29-31 Oktober 2021. Klubbene
ble bedt om å sende forslagene med begrunnelse til Øyvind Ravn i hederstegnkomiteen. Det var
liten respons fra klubbene og ingen av forslagene resulterte i nominasjon. Fristen ble nok litt kort
og mail til klubbene bør sendes ut tidligere. Klubbene bør også gå i «rekkene» til medlemmene
sine, for å se om det der finnes kandidater som kan kvalifisere til en hederspris.

Utdanning instruktører og trenere
Rogaland Svømmekrets har arrangert 3 kurs i løpet av 2021, og det er nå to NSF-kursinstruktører
som er aktive i kretsen. Målet om å få en kurslærer til på plass i Rogaland er således oppnådd.
Instruktørene er Kari Fredriksen, som holder begynner- og videregående instruktørkurs, og
Øyvind Skuggedal, som holder videregående instruktørkurs, «Vill-i-vann»-kurs og Trener 1 del 3
og 4-kurs. Det har ikke vært avholdt kurs for å utdanne baby- og småbarnsinstruktører og
instruktører for funksjonshemmede i løpet av året. Det er for øvrig fortsatt få kurslærere i
Sør-Norge som er autoriserte til å holde kurs i baby- og småbarnssvømming.

Det er NSF som godkjenner kursinstruktørene og som følger opp disse, slik at de er best mulig
kvalifiserte til å utdanne andre instruktører. Måltallene for utdanning følges for øvrig fortløpende
opp av styret i Rogaland Svømmekrets.
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Kursoversikt 2021
Kurs Dato Sted Kursinstruktør Antall

deltakere

Begynner
instruktørkurs
Videregående
kus

09-10/10 Haugesund Kari Fredriksen 5

8

Begynner
instruktørkurs

27-28/11 Riska Kari Fredriksen 22

Videregående
instruktørkurs

11-12/12 Stavanger Øyvind Skuggedal 9
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Sak 5 - Årsregnskap 2021
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Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner kretsens årsregnskap.
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Sak 6 - Innkomne forslag

Forslag 1 - fra Kretsstyret: Handlingsplan 2022 - 2026
Styret har diskutert handlingsplan for fireårsperioden 2022 til 2026 med tanke på vårt
overordnede mål samt omforente mål og strategier. Denne har også vært på høring hos
medlemsklubbene. Handlingsplanen er lagt ved:

HANDLINGSPLAN 2022- 2026

OVERORDNET MÅL:

Rogaland Svømmekrets skal være en god støttespiller for klubb og forbund å arbeide for våre felles

mål.

Rogaland Svømmekrets skal være Norges ledende svømmekrets.

OMRÅDE HOVEDMÅL DELMÅL STRATEGI MÅLTALL

Utdanning/

klubbutvikling

Klubbene må få best

mulige vilkår til å

drive aktiviteter for

alle grupper i alle

aldre, inkludert

mennesker med

funksjonsnedsettelse.

Klubbene må sørge

for at

aktivitetstilbudet har

et kostnadsnivå som

bidrar til at flest

mulig har mulighet til

å delta. Klubbene bør

derfor sørge for at

man hele tiden

holder et lavt

kostnadsnivå, uten at

det går utover

For å ha en

velfungerende drift

av klubbene er det

viktig at

klubbledelsen har

relevant kompetanse.

Rogaland

Svømmekrets skal

ha/ kunne tilby

dyktige instruktører

som utdanner trener,

ledere og dommere

på alle nivå.

Instruktører og trener

bør ha utdanning

tilpasset

utøvernivået.

Rogaland

Svømmekrets skal

tilby årlige kurs

selv, eller i

samarbeid med

andre kretser.

Trener, leder og

dommersamlinger.

Alle klubber som

ønsker det, skal få

besøk av et

kretsmedlem i

løpet av perioden.
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kvaliteten på

aktivitetstilbudet.

Klubbkulturen skal

bidra til gode verdier

og holdninger blant

annet gjennom «Ren

idrett». Det skal også

være nulltoleranse

for diskriminering,

trakassering og

mobbing.

Ha fokus på

antidopingarbeid.

Rogaland

Svømmekrets bør

tilby felles foredrag

i regi av antidoping

Norge for alle eldre

svømmere.

1x per år/

annen

hvert år.

Toppidrett Bidra til utvikling av

toppidrett i kretsen.

Flere utøvere til

LÅMØ, NM junior/

senior samt

deltakelse i

internasjonale

konkurransser som

EM/ VM i svømming

og stup, samt

deltakelse på

landslag. Både

funksjonsfriske og

funksjonshemmende.

Vannpoloutøvere

blant de beste i

landet.

Open Water.

Felles LÅMØ-

samlinger i hele

kretsen.

Felles

kretssamlinger i

stup (utvikle

regionale kretslag i

svømming).

Bedre rammevilkår

for utøvere som vil

satse.

Bredde Klubbene sin viktigste

oppgave er å tilby

god aktivitet til alle

uavhengig av nivå.

Flere lisensierte

utøvere i alle grener.

Tilbud til alle

uansett ambisjoner.
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Klubbene må derfor

ha fokus på god,

effektiv, bærekraftig

klubbdrift og

velfungerende styre.

Med bærekraftig

menes god

kontinuitet og

rutiner, fokus på

miljø, økonomi og

sosiale forhold.

Klubbene må ha

felles mål og retning.

Folkehelse «Hver nordmann en

svømmer, hver

svømmer enn

livredder». NSF

virksomhetside.

Barn og voksne med

minoritetsbakgrunn

oppfordres til å lære

seg å svømme.

Hvordan få

klubbene til å tilby

svømmeopplæring?

Anlegg NSF ønsker 25-

meters anlegg i hver

kommune og 50-

meters anlegg i hvert

fylke.

Godt samarbeid

mellom grenene og

bruk av anlegg.

Klubb og krets

samarbeider om

anlegg.

Tilgang i skoleferier

og fridager.

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner Handlingsplanen for perioden 2022 til 2026

Forslag 2 - fra Kretsstyret: Paris 2024
På bakgrunn av at det ikke lenger forelå aktive initiativtakerne til "Paris 2024" ble det på Kretstinget
2021 etterspurt gode innspill til hvordan arbeidet kunne videreføres, samt nye kandidater som
kunne dra prosjektet videre. Det har dessverre vært vanskelig å mobilisere engasjement rundt
arbeidet og Rogaland svømmekrets opplever at det er liten interesse i å ta arbeidet videre.

Rogaland Svømmekrets synes det er svært beklagelig at intensjonen med arbeidet ikke har
materialisert seg og ser det som lite hensiktsmessig å fortsette prosjektet slik det nå står, ei heller
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fortsette å kreve inn ekstra kontingent (15 kroner ekstra pr medlem) til et øremerket formål som
"Paris 2024".

Basert på dette er forslaget at prosjektet legges ned og at kontingent som har vært avsatt til dette
formålet blir tilbakebetalt til klubbene i sin helhet så fort det praktisk lar seg ordne, og senest innen
30.6.2022.

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner at Paris 2024 avsluttes og at innbetalte midler
tilbakebetales til medlemsklubbene.

Sak 7 - Kontingent
Kontingenten for 2022 er på 30 kroner per medlem.

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner kontingent for 2022
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Sak 8 - Budsjett 2022

Driftsinntekter
3000 Medlemskontingent -300 000
3111 Salg mat Nordsjø -30 000
3400 Offentlig støtte                                                           -100 000
3441 Tilskudd fra forbund -150 000
3442 Tilskudd idrettskrets -50 000
3600 Leie tidtakerutstyr -50 000
3443 Spillemidler -60 000
3700 Andre driftsinntekter -30 000
3704 Gaver/sponsor -50 000
3910 Kursinntekter -90 000
3985 Dommer -50 000
3990 Momskompensasjon -100 000

Sum driftsinntekter -1 060 000

Driftskostnader
5900 Kurslærer honorar 30 000
5901 Dommerhonorar 30 000
5904 Andre honorar 5 000
6300 Eiendomskostnader (husleie) 45 000
6400 Tidtakerutstyr 10 000
6500 Maskiner og utstyr 10 000
6550 Drift tidtakerutstyr 10 000
6700 Revisjons- og regnskapshonorar 100 000
6800 Kontorrekvisita 2 000
6802 Litteratur og tidsskrifter 500
6860 Kursutgifter 70 000
6861 Samlinger 60 000
6901 Markedsføring 5 000
6910 Lisenser web 15 000
7020 Vedlikehold bil                                                               20 000
7100 Reiseutgifter 50 000
7110 Kjøregodtgjørelse 10 000
7145 Treningsstipend 17 500
7146 Utgifter inviterte svømmere 100 000
7147 Lyd/lys 30 000
7167 Utgifter stevne                                                             150 000
7168 Utgifter servering 10 000
7301 Møter, tilstelninger 10 000
7420 Medaljer 50 000
7424 Pengepremier 150 000
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7470 Gaver/utmerkelser 10 000
7500 Forsikringspremie 10 000
7702 Kretsting 5 000
7710 Styre/komité 10 000
7722 T-skjorter 5 000
7785 Dommerklær 30 000

Sum driftskostnader                                                                                 1 060 000

Driftsresultat 0

Finansposter
8040 Renteinntekter -4 705

Sum finansposter -4 705

Budsjettert resultat etter finansposter -4 705

Forslag til vedtak: Kretstinget godkjenner kretsens budsjett.

Sak 9 - Valg
Vedlagt følger valgkomitéens innstilling til nytt styre i Rogaland Svømmekrets til Kretstinget
30.03.2022.

Møtene i valgkomitéen har i perioden blitt gjennomført digitalt. Klubbene har denne gang hatt
få innspill til nye styremedlemmer, og valgkomitéen har derfor brukt tid på å kartlegge mulige
kandidater og på å kontakte disse direkte pr. telefon. Valgkomitéen har vektlagt å få et bredt
sammensatt styre med styremedlemmer som har et helhetlig og overordnet perspektiv på
norsk idrett, med kompetanse og kapasitet til å bidra aktivt i å lede og videreutvikle
svømmesportene i Rogaland også gjennom politiske kanaler, og som har gode strategiske
og kommunikative evner.

På bakgrunn av dette har valgkomitéen satt sammen et styre basert på en helhetsvurdering
av nettopp kompetanse, erfaring og personlige egenskaper. Videre har valgkomitéen vært
opptatt av at styret skal gjenspeile fylket. Valgkomitéen mener dessuten at det er viktig med
en viss kontinuitet i styret kombinert med fornyelse.

Valgkomiteen stiller seg enstemmig bak foreslåtte kandidater. Disse vil gi en god og bred
representasjon i forhold til svømmekretsen sine klubber, selv om en heller ikke denne
gangen har lykkes i å få med medlemmer som representerer alle grener.
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Valgkomitéens medlemmer har vært: Anette K. Vik (leder), Thore Gudbrandsen (medlem),
Øystein Vestre (medlem) og Kathrine Borsheim (varamedlem).

Anette K. Vik
leder Valgkomité RSK

Innstillinger

A) Leder

● Leder Andrika Hagfjäll-Lande (Karmøy SK), direkte valg, 2 år
● Nestleder Steffan Christensen (Sandnes SLK), direkte valg, 2 år

B) Styremedlemmer

● Styremedlem Maren Wathne Pettersen (Frisinn), 1 år
● Styremedlem Kenneth Rannekleiv (SSC Stup), 1 år
● Styremedlem Espen Helland (Ålgård SK), 2 år
● Styremedlem Sondre Antonsen (SSK), 2 år
● Styremedlem Berit Hagland (Haugesund SK), ikke på valg
● 1. Varamedlem Anne Gro Kalvenes (SSK), ikke på valg
● 2. Varamedlem Kjell Erling Slettevold (SSK), 2 år

C) Revisor

KPMG, se vedlegg.

Det medfører at RSK også må ha en kontrollkomite. Jf. lov for RSK kap. 3 §12 2. ledd.

Kontrollutvalget velges for 1 år om gangen. Valgkomitéens innstilling:

● Silje Steinnes (SSK)
● Andreas Jøntvedt (Bryne SK).

D) Representasjon

Særkretsstyret gis fullmakt til å oppnevne representanter til Forbundstinget.

E) Valgkomité

● Leder Anette K. Vik (Sandnes SLK), 1 år
● Medlem Thore Gudbrandsen (SSK), 1 år
● Medlem Øystein Vestre (Haugesund SK), 1 år
● Varamedlem Mette Bakke (Jørpeland SK), 1 år
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Kontaktinfo til nye styremedlemmer/varamedlemmer/kontrollkomité

Styremedlem Mail Telefon

Steffan Christensen steffan.christensen@hotmail.com 917 53 317

Espen Helland Espen.Helland@gjesdal.kommune.no 958 05 049

Sondre Antonsen sondreantonsenn@gmail.com 984 87 580

Varamedlem

Kjell Erling Slettevold kjell.erling.slettevold@stavangerskole
n.no

944 25 712

Valgkomité

Mette Bakke Bakkemettel@gmail.com 907 88 596

Thore Gudbrandsen
(ikke ny, men merk ny
mailadr.)

thore.gudbrandsen@nav.no
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