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Deltakere

Styre: Andrika Hagfjäll-Lande, Maren Wathne Pettersen, Kenneth Rannekleiv, Steffan Christensen,
Espen Helland, Berit Hagland, Sonde Antonsen
Vara: Kjell Erling Slettevold
Fraværende

Styre:
Vara: Anne Gro Kalvenes
Kopi til

Styremedlemmer, kretsmedlemmer via RSK hjemmeside.
Punkt
Sak 1

Sak 2

Sak 3

Sak
Godkjenninger
Innkallelse, saksliste, referat og protokoll er godkjent. Hjemmesiden blir
oppdatert.
Økonomi
Regnskapsrapport fra Bok-Hinna frem til mai måned, ser omtrentlig ut som
det pleier. Litt underskudd foreløpig, fordi inntekter kommer seinere på året.
«Paris 2024»midler er under utbetaling, RSK vil bli ferdige med alle
utbetalinger til medlemsklubbene i tide.
Administrative oppgaver
- Årshjul er under utarbeiding i lag med nytt styre og nye ansvarsoppgaver.
Brønnøysundregister og SportsAdmin er oppdatert, samt registrering av
momskompensasjon. Lovnorm for RSK er oppdatert.
- Hjemmesiden er oppdatert. Opprydding i SoME til RSK, info og
retningslinjer vil bli sendt ut til medlemsklubbene.
- NSSM 2022, komitéen skal snarlig på plass. Planlegging av stevnet er
påbegynt, invitasjonen skal være klar ila mai måned.
- Tilrettelagt aktivitet, nytt fokusområde fra kretsen. NSF hjelper til med tips
og råd, samt forskjellige støtteordninger. Info kommer.
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Sak
Status fra driftgrupper
Svømming
Arbeide med ny terminliste er påbegynt, mail sendt ut til klubbene med frist
on innspill ila mai. Planlegges møte med klubbene/dommerkomite ila juni.
ÅM-samling utgår 2022 grunnet full aktivitetsliste til klubbene, planlegges at
få LÅMØ- og ÅM-samling inn på terminlisten til neste år.
Stup
Stort internasjonalt stupstevne i Bergen, deltakelse fra kretsen fire
stupeklubber med palleplass for en utøver.
Kurs
Fulltegnet nybegynnerkurs helgen som var, gode tilbakemeldinger.
Videregående kurs helgen som kommer, ikke så mange påmeldt. RSK er
enige om å ikke avlyse kursen, viktig å opprettholde tilbud (særlig siden
forrige videregåendekurs ble avlyst). Neste nybegynnerkurs kommer snart.
Eventuelt
Stavanger SK har sendt en forespørsel om økonomisk støtte til sine
fremste svømmere. Forespørselen var sendt før vedtaket om
tilbakebetaling av «Paris 2024»midlene var vedtatt på Kretstinget.
Forespørsel er avslått, da RSK nå vil utbetale innestående beløp fra «Paris
2024»-prosjektet og ikke har budsjettert 2022 og/eller årsmøtevedtak til
utdeling av annet stipend.
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