
Protokoll

Årsmøte Klæbu IL Svømming
Torsdag 15.Februar 2022 – Klæbu rådhus, 7540 Klæbu

Tilstede:
6 personer til stede

1 Godkjenning av innkalling og saksliste
De fremmøtte godkjente innkallingen og saksliste

2 Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til signering av protokoll
Årsmøtet valgte Marthe Kristiansen som ordstyrer, Markus Skistad som referent, Marthe
Kristiansen og Ingvild Brøttem til signering av protokoll.

3 Årsberetning 2021
Marthe Kristiansen fremla dette. Ingen innsigelser, årsberetning godkjennes.

4 Regnskap 2021
Hilde Iren Farbu la frem dette. Ingen innsigelser, regnskap godkjennes.

5 Budsjett 2022
Hilde Iren Farbu la frem budsjett for 2020. Ingen innsigelser, budsjett godkjennes.

6 Valg 2022
Marthe Kristiansen, valgt inn som leder, 2 år.
Lilly Katrine Schnitler, 2 år
Ronald Sylte, 2 år
Ingvild Brøttem, 2 år

7 Eventuelt/innkomne saker

Forsøke å få bedre kontroll på ytterdøren til kuturhuset.
Problematiskt ift. hvordan ungdommer samler seg uten voksentilsyn som gjør det ubehagelig
for deltakere på svømmekurs. Ta kontakt med klubben for å forsøke å finne en løsning på
dette.

Ønske om at medlemmer får tilgang på å kjøpe klubbutstyr
Dette er et viktig moment ift. å skape samhold og interesse rundt avdelingen

Forslag om at hele styret stiller på kompetansehelgen for svømmeforbundet i April
Dette er en særdeles verdifull samling med masse inspirasjon og kursing.



Ønskes at man tar et møte med trenerne ift. bekledning
Noen instruktører kommer i g-streng aktige kostymer på jobb og det skaper utfordringer or
det uttrykket man skaper.

Kommunikasjon med foreldre/brukere:
Har en utfordring ift. Kommunikasjon til brukere rundt forventninger til hva et svømmekurs
innebærer av aktivitet og resultat ved kursets slutt. Lag en agenda for foreldre ift. Hva som
skjer når, hvor og hvorfor. Bør også vurdere å flette inn mer leik i kursene, da dette er så
lystbetont og godt for barna.

Bedre informasjonen ift. påmelding på kurs/trening
Bedre informasjon ift. å forstå hvilke kurs man skal velge seg på. Her bør det gjøres et tak.
Ingvild har førstehånds erfaring ift. å slite med dette og mange gode tips.
Eldgammelt google docs påmelding funker ikke og er heller ikke nødvendig når vi nå har fått
Rubic som arbeidsverktøy.

Dato/Sted:

____________________ ____________________
Marthe Kristiansen Markus Skistad


