
Referat fra møte med klubbene

Torsdag 16. februar kl. 20

Til stede:

Fra styret i RSK: Andrika Hagfjäll-Lande, Maren Wathne Pettersen, Berit Hagland, Kjell Erling
Slettevold, Kenneth Rannekleiv, Espen Helland og Anne Gro Kalvenes

Fra klubbene: Michelle Høllesli – Jørpeland,
Trond Abrahamsen – Karmøy
Åge Olsen – Stavanger svømmeklubb

Følgende saker ble diskutert:

Kretstinget

Kretstinget skal være 29 mars kl. 18 på Thon Hotel Stavanger, skriftlig invitasjon vil komme
snart.

50 m basseng

RSK jobber for, og ønsker, at det bygges et 50 meters basseng med stupetårn innen kretsen.
Hans Olav Sandvoll har fått mandat fra styret i kretsen til å representere våre synspunkt,
fremsnakke 50m basseng og delta på møter på våre vegne i sakens anledning. Skulle det
utover dette være noen som har lyst til å være med å bidra i denne saken er det bare å
melde seg.

Det er også viktig for kretsen at nåværende anlegg opprettholder god nok kvalitet og
standard.

Treningsstipend.

RSK pleier årlig å tildele stipend til våre fremste utøvere. I 2022 besluttet vi å endre
søknadsfristen fra vår til september for å lettere kunne vurdere hvem som fyller kriteriene for
stipend. Det vil bli tilsvarende i år. Kretsen vil sende ut informasjon om kriterier og
søknadsfrist slik at klubbene kan nominere sine kandidater.
Det var 3 utøvere som fikk stipend i 2022.

Økonomi

Kretsen kommer til å kjøpe vendeplater/telleplater/bjeller til 8 baner (har i dag 6). Vi kommer
også til å søke om tippemidler i 2024 for å kunne dekke inn noe av kostnaden dette medfører
(må søkes i etterkant).

Sosiale medier

Kretsen har en hjemmeside vi har som mål å holde levende. Vi oppfordrer klubbene til å
sende tips om store og små ting som kan være verdt å legge ut på nettsiden, instagram og
facebook, for eksempel kurs, utmerkelser, stevner, rekorder, send gjerne med bilder.

Husk at bildet må være godkjent av vedkommende på bildet og om de er under 15 år må
foreldrene også ha godkjent det. Fotograf skal også krediteres.

Man må være norsk statsborger for at kretsrekord skal bli godkjent



Nordsjøstevnet

Nordsjøstevnet har i år 50-årsjubileum. Vi har en Nordsjø-komite som vi trenger flere folk til.
Vi har sendt ut epost til klubbene og bedt om at alle klubber nominerer inn en representant.
Ber om at de som ikke har gitt tilbakemelding melder tilbake så snart som mulig.

Når det gjelder NSSM fremover ønsker kretsen en dialog rundt hvorvidt dette er et stevne
klubbene ønsker å ha? Det ble tidligere sendt ut mail med forespørsel til klubbene, men har
vært får svar. Er det en ide å fordele oppgaver på klubbene med hensyn til dugnadsarbeid og
planlegging slik at hver klubb får oppgitt et eget ansvarsområde som de fullt ut planlegger for
og dekker opp? Er tidspunktet på stevnet ok?

LÅMØ / ÅM samling

Klubbene fikk før jul mail om å gi tilbakemelding på om de ønsket en LÅMØ og/eller ÅM
samling. Det var liten tilbakemelding. Det ble alternativt foreslått både helgesamling og
dagssamling. SSK var teknisk arrangør i 2022. Det vil være behov for at klubbene rullerer på
hvem som står som teknisk arrangør, og det vil kreve dugnadsinnsats på tvers. Er dette et
initiativ klubbene ønsker at RSK skal fortsette å ta - eller oppleves det for hektisk med LÅMØ
samling i januar/februar? Kom gjerne med innspill til hva deres klubb ønsker.

Stipend til utøvere som deltar på stevner i kretsen

Ettersom LÅMØ samlingen utgikk i år ønsker RSK å legge til rette for andre alternativ som
kan være med å skape engasjement på tvers av kretsen. Det jobbes med et initiativ der vi
ser for oss at utøvere som deltar på et gitt antall stevner og på gitte øvelser innen et tidsrom
vil være med i trekningen av premier. Alle som deltar og fyller kriteriene kan bli med i
trekningen, og tid oppnådd på øvelsene vil være irrelevant. RSK håper dette vil motivere til
større deltakelse. Kriteriene er ikke endelig etablert, og kretsen tar gjerne innspill fra
klubbene på om de synes det er en god ide. Målet er å treffe bredt.

Terminliste 2024

Kort info om terminliste for 2024. Prosessen starter i april så start med å tenke på hvilke
stevner dere ønsker å arrangere i 2024. Målet er å være ferdig med terminlisten før
sommerferien slik at den kan godkjennes på første styremøte etter sommeren og
kommuniseres til dere i god tid før fristen som pleier å være i slutten av august.

Til slutt tok Åge fra SSK ordet:

Når det gjelder Nordsjøstevnet bør det lages en sak frem mot kretstinget der klubbene må
stille inn forslag til deltakere i Nordsjøkomiteen. Det må være folk som har lyst å delta og det
er mange ulike roller som skal fylles.

Når det gjelder LÅMØ samling, kan SSK for så vidt påta seg dette men dette bør også tas
opp allerede på kretstinget, være ute i god tid, så vet alle når det skal være og hvem som har
ansvaret.

Når det gjelder 50m basseng bør man kanskje invitere en politiker til kretstinget for å få en
orientering og diskusjon. Husk at svømmealliansen også er et talerør.

Kurs bør planlegges bedre. Det bør lages en kurskalender som settes allerede før nyttår slik
at alle vet når det skal være kurs. Har vi for lite instruktører er det kanskje mulig å leie fra



andre kretser. Det bør settes opp kurs for ulike nivåer bl.a babysvømming og
småbarnsvømming

Anleggsregisteret.no viser status og oversikt over alle basseng i Rogaland.

Har Rogaland Svømmekrets livets rett?

Kretstinget er en arena for å få opp engasjementet fra klubbene – må prøve å få klubbene til
å engasjere seg.


