
Styremøte Klæbu IL Svømming - Referat 
 
Søndag 20.Sept 2020, kl. 20:00 - 22:30 
Tilstede: Irja, Heidi, Marthe, Hilde og Markus 
 
 

20/01 - Barnehagesvømming 

- Uklart om det tildeles støtte fra fylkeskommunen, da det har vist seg særdeles 
vanskelig å få tak i status på søknaden fra Fylkeskommunen. 

- Svømmeavdelingen velger likevel å arrangere svømmeopplæring for barnehagene 
for egen kostnad, da dette ansees som et viktig tilbud til barn i Klæbu. 

- Barnehagene koordinerer grupper og tider med biblioteket og svømmeavdelinga 
stiller med instruktører for gjennomføring 
 

20/02 - Fellesmøte for sportslige leder i Klæbu IL 

- Irja (sportslig leder svømming) informerte om møte med de andre sportslige lederne i 
Klæbu IL.  

- Ønske om at avdelingene tok stilling til utlysning av ny stilling som koordinator 
mellom avdelingene. 

- Vanskelig å ta stilling til da behovet for svømming sin del er ganske avgrenset. 
 

20/03 - Svømmekurs 

- Årets svømmekurs starter i løpet av Oktober, men noe uklart når bassenget er 
tilgjengelig. Dette gjør det vanskelig å legge ut påmelding til kurs ennå 

- (AP* - Markus) Nye Diplomer bestilles fra nåva 
- Behov for tilkallingsvikar for svømmeavdelingen. Usikkert hvor mye arbeid det er 

snakk om, men må være trygg sammen med barn og ha ledig tid tilgjengelig på 
dagtid. Her kan vi muligens få til noe i samarbeid med frivilligsentralen eller andre i 
Klæbu. Politiattest må forelegges. 

- (AP* - Marthe) Legge ut notis om ledig stilling på oppslagstavla 
- Kursgjennomføringen blir sterkt redusert inneværende år, grunnet COVID-19, så 

avdelingen klarer ikke holde mer enn en kurstype pr. time i tildelt tidsrom. Dette betyr 
en halvering av kurskapasitet. 

- Svømmestyret møter intruktørene for sesongoppstart og bli kjent kveld etter 
3.oktober. 

 

  



20/04 - Fakturering og medlemsstyring via Rubic 

- Klæbu IL har tatt i bruk administrasjonssystemet Rubic for styring av aktiviteter og 
betaling. Dette medfører at også svømmeavdelingen må gå over fra å bruke 
idrettsforbundets grensesnitt for fakturering til å bruke rubic. 

- Irja og Markus trenger tilgang til administrasjonsgrensesnitt i rubic- 
- (AP* - Markus) Fakturere treningsgruppen for medlemsavgift over nyttår 
- (AP* - Markus) Be kate om opprettelse av admin bruker for Irja og Markus 

 

20/05 - Treningsgruppe 

- Med så lite tid som er igjen av årets sesong ble det vedtatt at årsavgift for treningene 
frem til jul avskrives. 

- Heidi og Irja samarbeider om å holde styr på treningsgruppens aktiviteter. 
- Styret setter som målsetning av vi stiller med deltakere på minimum et stevne pr. 

sesong for å holde engasjementet blant utøverne. 
- (AP* - Heidi og Irja) Samkjøre seg ift. stevne og aktivitetsplan høst/vår 20-21 
- (AP* - Irja) Sette seg inn i rubic og legge ut informasjon for treningsgruppen ved 

behov. 
 

20/06 - Informasjon nettside 

- Det kar kommet ønske fra idrettslaget sentralt om at alle avdelingene legger ut 
referat fra styremøtene på nettsiden dere. 

- (AP* - Markus) Sende kopi av referat til Kate for utlegging på nettside. 
 

20/06 - Livredningskurs 

- Det arrangeres livredningskurs for instruktører og styre i klturhuset Torsdag 24. 
September mellom 17:00-21:00. 

- Arrangør er TSLK ved Rune Larsen 
 
 
 
 
 
 
AP* - Aksjonspunkt, oppgave som skal utføres 


