Saksutredning årsmøte 2018
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
- For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1).
Sak 2: Godkjenne innkallingen
- forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
Sak 3: Godkjenne sakslisten
- forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes
Sak 4: Velge dirigent
- styrets forslag: Ove Tunheim
Sak 5: Velge referent
- styrets forslag: Lise Ravneberg
Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
- årsmøtets forslag:
Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 9: Behandle forslag og saker
Sak 9.1: Utvide budsjettposten på lønn til trenere for å beholde Rolf Husebø
Styret opplever Rolf Husebø som en trenerressurs vi får utelukkende positive
tilbakemeldinger på. I høst brukte vi han som konsulent som snakket med samtlige
svømmere på K2 og K1, han gikk inn i trenerteamet på K3, samt hatt treninger
annenhver søndag med K2 og K1.
Styrets forslag til vedtak: Rolf Husebø beholdes
Sak 10: Treningsavgift på K2 og K1 heves til 1900 kr i året, medlemskontingent på
100 kr kommer i tillegg.
Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett
- styrets forslag - budsjettet vedtas
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
- ikke på dagsorden

Sak 13: Foreta følgende valg:
13.1

Styreleder - valgkomiteens forslag - Hedvig C. Karlsen

13.2

Øvrige styremedlemmer - valgkomiteens forslag
- sekretær - Sissel Vollevik
- kasserer - Sjur Sigmo
- styremedlem/oppmann - Tom Ove Sørdal

13.3

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
- styrets anbefaling - gi styret fullmakt til å oppnevne
representanter
Nye medlemmer valgkomiteen
- Christian Midbrød og Lene Sæstad

13.4

Årsberetning 2018
ordinære årsmøte, i tillegg har vi hatt to kurs for
forrige
Styret har hatt ni styremøter siden
styret. Det har vært et trenermøte i juni hvor vi fikk god oversikt over behovene på de ulike
partiene, både hva gjelder behov for trenere og ønsker for kom petanseheving.
Arbeidet til styret har i stor grad båret preg av at styret jobber med å profesjonalisere
klubbens arbeid. Dette startet med et kurs på det juridiske fra Edvin Hoel, juridisk ansvarlig i
kretsen. Vi hadde også et trenermøte i juni hvor vi fikk god oversikt over behovene på de
ulike partiene. Høsten startet friskt med et styrekurs på Helivik hus i regi av kretsen, her kom
det frem at vi for å gå videre med planene om å bygge svømmehall måtte ha et
årsmøtevedtak hvor klubben har vedtatt en plan. I tillegg måtte vi få klarhet i hvilken
selskapsform hallen burde ha, her ble vi anbefalt å danne et AS. På ekstraordinært årsmøte
11 .desember vedtok klubben å gå videre med planene med å bygging av ny svømmehall,
med forbehold om at Eigersund kommune stiller garanti på leieinntekter, antall år med
avskriving i verdi og forpliktelse til at de dekker alle driftsutgifter. I tillegg har styret blitt bevist
sin rolle som arbeidsgivere og gjennom dette valgte vi i høst å innkalle samtlige ansatte til en
medarbeidersamtale. Dette for å vite hvordan de ulike partiene fungerer, ressursfordeling,
utstyrsbehov og ønsker om mer kompetanse
Sportslig sett hadde vi på høstens Nordsjøstevnet hele seks kvalifiserte svømmere, her
stilles høye kvalifiseringskrav. På NM har både Thomas Fardal og Vetle Sørdal deltatt. Jorge
Rodrigez hadde kravene, men deltok ikke. I desember svømte Thomas Fardal for første
gang på Nordisk mesterskap for Norge. Vi ser med andre med andre ord en stor sportslig
utvikling i klubben i 2018. Styret vil også nevne at det kommer frem et langt større arbeid
med bredden i klubben, noe vi synes er svært positivt.
Ved utgangen av 2018 hadde vi 185 svømmere på ulike nivå i Egersund Svømmeklubb. I
tillegg har vi 18 trenere og 5 instruktører.
H

vi C. Karlsen
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Egersund Svømmeklubb
Regnskap 2018
Budsjett
2018

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Inntekter
Kommunale tilskudd
Norges Idrettsforbund
Sponsor inntekter
Tippemidler
Medlemskontingent
Stevner inntekter
Egenandel for utenbys stevner
Inntektsgivende tiltak
Renteinntekter
Sum inntekter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-85 000,00
-100 000,00
-40 000,00
-14 000,00
-330 000,00
-10 000,00
-100 000,00
-20 000,00
-3 000,00
-702 000,00

kr -93 935,00
kr -102 150,00
kr -38 750,00
kr -14 323,02
kr -309 850,00
kr
kr -95 315,00
kr
-7 000,00
kr
-3 018,00
kr -664 341,02

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-54 164,00
-112 133,00
-31 250,00
-18 541,79
-305 080,00
-10 682,00
-118 117,00
-2 500,00
-2 919,00
-655 386,79

Utgifter
Materiell
Lønn Trenere
Lønn dommere
Skatt og arbeidsgiveravgift
Kjøre godtgjørelse
Sosiale aktiviteter
Stevner utenbys
Stevner egne
Kontingent/Abonnement/Leie
Klær/reklame artikler
Møter/kurs/opplæring
Annonser / Web
Gaver / Premier
Honorar Visma
Gebyr bank
Div. kostnader
Sum kostnader

kr 30 000,00
kr 200 000,00
kr
5 000,00
kr 35 000,00
kr
2 000,00
kr 10 000,00
kr 220 000,00
kr
5 000,00
kr 40 000,00
kr 30 000,00
kr 50 000,00
kr
5 000,00
kr 15 000,00
kr 25 000,00
kr 12 500,00
kr
1 000,00
kr 685 500,00

kr 20 476,00
kr 176 219,05
kr
1 300,00
kr 35 245,00
kr
2 000,00
kr 12 523,09
kr 186 531,44
kr
6 921,32
kr 38 030,00
kr 55 145,60
kr 19 635,00
kr
3 191,25
kr
8 676,00
kr 26 775,00
kr
9 553,29
kr
563,00
kr 602 785,04

kr
kr
kr
kr

3 452,11
185 305,30
34 540,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

9 403,78
363 853,08
8 651,30
20 875,00
45 879,28
701,25
23 566,38
23 471,00
14 254,02
733 952,50

Årets overskudd

kr

kr

-61 555,98

kr

78 565,71

Driftskonto 3270.67.01663
Kapitalkonto 3270.67.06517
Forskuddstrekk 3270.

kr 283 804,35
kr 487 796,00
kr
7 125,00

kr
kr
kr

204 280,84
490 660,00
5 691,00

Sum disponible midler

kr 778 725,35

kr

700 631,84

kr

-78 093,51

-16 500,00

Balanse

Endring i disponible midler

Monica Svindland & Ruth Kari Ludvigsen
revisor

Nils Tore Puntervold
kasserer

