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Sakliste og saksdokumenter til årsmøte 16/3-2017 
 

Til Medlemmer i Horten Svømmeklubb 

Horten, 9/3-2017 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2016 

Det vises til innkallingen til årsmøte av 22.01.2017. 

Sted:  Sentrum Skole, personalmøterommet 

Dato og tidspunkt:  16/3-2017, kl. 19:30 

Sakliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent(er), referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetninger for trenere og svømmekurs. 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker.  

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  

10. Foreta følgende valg:  

a) Leder og nestleder 

b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlem 

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d) 2 revisorer, alternativt kontrollkomité på 2 personer  

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 

- Vedlegg 1: Forslag på dirigent og referenter 

- Vedlegg 2: Årsberetninger fra styret, stup og trenere 

- Vedlegg 3: Regnskap og balanse 

- Vedlegg 4: Budsjett 

- Vedlegg 5: Forslag til medlemskontingent 

- Vedlegg 6: Valgkomiteens innstilling 

Vedlegg 7: Styrets innstilling på neste års valgkomité 

Med vennlig hilsen 

Styret  
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Vedlegg 1: Forslag på dirigent og referenter 
 

Dirigent: Gisle Stava 

Referent: Anne-Merethe Svendsen 
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Vedlegg 2: Årsberetninger 
- Styrets årsberetninger: 

o Styret 

o Dugnader 

- Trenernes årsberetning 

- Svømmekurs årsberetning 

- Stupgruppas årsberetning 
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Årsberetning HSK for 2016 - Styret 
 

HSK er en breddeklubb. Klubben har hatt fokus på fylle de svømmegruppene vi kan, utdanne flere 

instruktører og trenere og at de som er i klubben vår skal trives og få den oppfølging de trenger.  Vi har 

gjennom året forsøkt å gjøre den informasjonen som trengs tilgjengelig.   

2016 var et godt økonomisk år, men store investeringer gjør at vi går 104.488,-  i underskudd.  I prinsipp 

går det kun drøye 20.000,- i underskudd. Dette fordi vi søker om spillemidler fra NIF og får innvilget 

80.000,- som utbetales i 2017. Svømmekurs utgjør en viktig del av klubben i form av rekruttering og 

inntektskilde. 

Styret har jobbet med administrative funksjoner som vedlikehold av økonomi, dugnader, 

medlemsregister, utleie utstyr, reklame, tilrettelegging/assistere trenere og vedlikeholde web-sider.  

Styret har også dekket roller som oppmann og jobbet med vedlikehold av utstyr og påmelding til stevner. 

Styret har avholdt 5 ordinære styremøter i 2016.  Her var fokuset: 

• Behandle enkeltsaker og jobbe med aksjoner i aksjonsliste 

• Vurdere økonomiske saker (innkjøp og utgifter) 

• Passe på at roller dekker daglig drift og at dette fungerer 

Saker i aksjonslisten er blant annet: 

• Koordinere dugnader, samlinger og rekruttstevner 

• Montering av tidtakersystem inkludert oppheng av 2kvm skjerm. Utleie v/Kim. 

• Tilrettelegge og få godkjenning til trimrom,- gassmåling. Ketil primus motor for trimrom!  

• Trenerkabalen 

• Reklame 

• Tilgang til hall-tid ut fra behov og innspill fra trenergruppa.  Klubben sa fra seg gymsal på 

Sentrum Skole, da den ikke ble brukt. 

• Behandling og oppfølging av noen få enkeltsaker i forbindelse med uheldige 

situasjoner/episoder  

• Medlemshåndtering, stevner, kurs og trenere i forbindelse med instruktørkurs, svømmeaksjon, 

«aktiv ferie» 

• Sendte 2 på dommerkurs 

• Rekruttstevner (mai og desember) og klubbstevne 

• Søkt midler fra NIF og LAM(innvilget hhv 80.000,-(utbetales 2017) og 20.000,-) 

• Koordinere samling etter rekruttstevne, pizzasamling for barna, trenere & arrangører 

• Bruk av minidrett.no / klubbadmin.no  

• Oppstartsleir 27/8 
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• Dugnader: Færder'n og mobiltlf 

Andre møter: 

• Foreldremøter  

• 14/3: Årsmøtet for 2015 

• Trenermøter: Styret har deltatt på noen trenermøter 

 

Mvh 

Styret HSK  
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Årsberetning for HSK for 2016 – Dugnad (Færder’n/mobil) 
 

Vi har i fjor som i en del år før vært så heldige å få være med og bidra på Færder-seilasen.  

Dette arrangementet har gitt oss en god inntekt som har gått direkte tilbake til svømmeklubben og 

barna våre og har sørget for at vi ikke har måttet øke kontingenten for medlemmene. 

Dette er eneste aktive dugnaden HSK hadde i 2016 og den krever at mange foreldre stiller som riggere, 

billettselgere og «vakter».   

Det var et betydelig mindre areal som skulle dekkes og rigges, og det trengtes derfor færre folk enn 

tidligere år. Dette skyldtes at området ble delt mellom roklubben på den ene siden og Ørn, Horten 

Jazzklubb, Horten Seilforening og Marinemuseets matroser på den andre. HSK skulle kun hjelpe 

til på roklubb-siden.  

Det ble planlagt med 5stk til å rigge opp/ned, og 10stk til vakt på lørdag ettermiddag og 20stk på lørdag 

kveld/natt. Det var 4stk som meldte seg på rigging, og 7stk på lørdag ettermiddag og 16stk på lørdag 

kveld/natt. Alle som meldte seg stilte på dugnaden. Blant de som stilte på lørdag kveld/natt ble 4stk 

hentet utenfra HSK (To fra bueskytter og to privatpersoner).  

HSK mottok 25.000,- for dugnaden. 1400,- ble viderebetalt til de fire eksterne som hjalp til. 

  

Det ble igangsatt en mobiltelefoninnsamlingsdugnad i september 2016 med innlevering 1.november.  

Dette ble annonsert på email, hjemmeside og facebook. Det ble satt ut to innsamlingsbagger i 

stevnerommet i svømmehallen, to dager à 1t hvor bagger var tilgjengelig i svømmehall-inngang, og man 

kunne sende email til dugnad@hortensk.net for å avtale tid.  

HSK skulle få 30kr pr mobil. Det kom inn svært få telefoner (15 stk). Kan være dette skyldes at man kan få 

tilsvarende eller mer i pant selv i butikk (Elkjøp-kampanje), sikkerhetsaspekt ved innsamlingen, eller 

annet. Det ble ikke oppfordret til dør-dør innsamling, men kun forsøkt innsamling blant HSK’s 

medlemmer.  HSK mottok 450,- for dugnaden. 

 

  

mailto:dugnad@hortensk.net
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Årsberetning for HSK for 2016 – Trenerne 
 

Årsrapport 2016 A-gruppe 

• Treneransvar: Gitte Danielsen og Merete Kvaal. Merete fast en økt per uke, Gitte 3 økter. 

Vikarer: Frode Solvik og Lena Øverby. 

• Per januar-16 besto A-gruppa av tre svømmere, en hadde permisjon første halvår. I august -16 

ble ytterligere tre svømmere tatt opp fra B til A. Ytterligere to svømmere fikk mulighet til å 

rykke opp dersom de viste motivasjon i form av utholdenhet (fullføre program) og godt 

oppmøte på trening og ble dermed tatt opp.  

• Desember –16 besto A gruppa av 7 svømmere. 

• Eldste svømmer er født- 02, yngste -04. 

• A-gruppa har tilbud om svømming 7 timer fordelt på 4 økter i uka. 

• Stevner 2016. Alle svømmere i A-gruppa har deltatt jevnlig på approberte stevner. 

• Sosialt: 

o Samling med foredrag om kosthold og ernæring samt sosial hygge i etterkant. 

o Oppstartsleir i august, trening, grilling, lek og overnatting i kystledhytta på Langgrunn. 

• Treningsleir i Drammen, høstferien- mandag til fredag. 

Trenere: Merete Kvaal og Gitte Danielsen (delte uka) 

5 svømmere deltok 

Svømmerne mottok 50 % klubbstøtte, samt dekket en treners opphold. 

Gjennomgående fokus på teknikk og mengdetrening. 

8 svømmetreninger à 2 timer ble gjennomført.  Utøverne svømte ca 30 000 m denne uka. 

Svømmerne viste et utrolig pågangsmot og holdt god konsentrasjon på treningene. 

• Basis trening 

Det siste året er det i flere omganger forsøkt å få i gang systematisk basis trening. Dette har 

vært noe utfordrende bla med tanke på tilgang på kvalifiserte trenere samt at det nyoppussede 

trimrommet vårt, i en tid, ikke kunne brukes pga mulige gasser fra gulvbelegget som var lagt.  

Crossfit treningene som ble gjennomført har fått gode tilbakemeldinger fra våre svømmere og 

det er noe de ønsker mer av. 

• Hovedfokus denne sesongen: Teknikkutvikling og gradvis tilnærming til mengdetrening.  

Trener: Gitte 

B- gruppa (sesongen 2016) 

• Antall svømmere ved sesongstart: 11 

• Antall svømmere ved sesongslutt: 7 

• 4 av svømmerne har gått over i A i løpet av sesongen. 

• 4 opp fra c3 og 4 har sluttet. 

• B- gruppa har flere trenere, Lena har hovedansvaret,men i tett samarbeid med A trenerne 

Merete og 

• Gitte.På grunn av jobb situasjon må vi dele på dette og ofte må en trener ha både A og B 

samtidig. 

• Treninger: 
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• B gruppa trener mandag, onsdag og lørdag. Fokus på teknikk mandager og mengderening 

onsdager. 

• Lørdag er det variert. Onsdager har det også vært utfordring i forhold til plass, da vi bare har en 

bane. 

• Alle B svømmerne har blitt mye mere fokusert i løpet av sesongen. 

• I snitt svømmer 2500-3000m pr.trening. 

• Stevner. 

• De fleste B svømmerne deltar nå på aproberte stevner,noen er veldig ivrige. 

• Sosialt var vi på oppstartsleir her i Horten med overnatting. 

• B-gruppa er en fin gjeng som viser stor fremgang. 

 

C-gruppa: 
-        Hovedansvar: Frode Solvik 
-        Består nå av 3 grupper og er pdd (Internflyttinger er iverksatt og vil gjøres endelig om kort 
tid): 

o   C1       8 svømmere 

o   C2       13 svømmere 

o   C3       12 svømmere 

trenere: 
Ketil Lorentzen (basis) 
Lars Erik Hegna(basis) 
 

C1 
Trenere 2016: 
Frode Solvik 
Jason Mc Farline 
Carita Stenbråten (delvis) 

 
Har vært bestående av to aldersgrupper: 1-3 klassinger og 4-6 klassinger. Sist nevnte har hatt rask 
fremgang i svømmeferdigheter og flere av disse har rykket opp til C2. 
Vi har hatt fokus på følgende: 

-      Svømme etikk. Holde avstand og vente på tur, respekt for hverandre. 
-     Teknikk. Linjeholdning, Gli øvelser, jobbet systematisk med en svømme art av gangen 
(drilling). 

Fokus videre: 
-        pusteteknikk i crawle 
-        bryst benspark. 
-     Deltakelse på rekruttstevner 

C2 
Trenere 2016: 
Eirik Grythe 
Anita Opedal 
Bjarte Opedal 
Birgitte Brockstedt Kvamme(delvis) 
Frode Solvik (Delvis) 
 
 
En god og treningsvillig gjeng. Svømmer i snitt 8-900m per gang. Mye fokus på teknikk, her har de fleste 
mye igjen å lære. Avslutter med 5 min fri lek nesten hver gang. Kjører også en 1000 m uten pause av og 
til for å trene utholdenhet. Alle i gruppa mestrer dette uten problemer. Deltakelse på stevner kunne vært 
bedre. 
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Årsberetning Svømmekurs og tilsvarende aktiviteter i 2016  

Tryggivann  

Runde 1 - våren 04.01-16.03   

Kursnivåene vann, hval, skilpadde og pingvin – 

gj.ført over 10 ggr i bassenget på Brårudåsen - 

hovedinstruktører Stig Nordaas.  

Kursnivåene selunge, sel og sjøløve – gj.ført 

over 10 ggr i bassenget i Horten svømmehall – 

hovedinstruktører Gina Kvaal Marthinsen.  

8 Hjelpeinstruktører  

Følgende antall barn har gjennomført de forskjellige kursnivåene:  

Kurs  Vår  Høst  Totalt  

Vann  9  9+8  26  

Hval  11  8+10  29  

Skilpadde  13+12  11  36  

Pingvin  11  13 + 11  35  

Selunge  12 + 12  10 + 8  42  

Sel  10+6  12 + 9  37  

Sjøløve  6  9  15  

Totalt  92  118  220  

  

Svømmeaksjonen uke 26, 2016:  

Hovedinstruktører: Siri Svortdal, Gina K. Marthinsen og Sindre Nordaas  

5 Hjelpeinstruktører:  

Deltakende barn:  

- Jentegruppe Granly og Sentrum (11), Jentegruppe Granly og Sentrum (17), Strandparken barnehage 

(15) > Totalt 42 barn  

Spesielt utfordrende for instruktørene da svært få på skolegruppene snakket verken norsk eller engelsk. 

Kroppspråk måtte benyttes i utstrakt grad.  

Aktiv vinterferie uke 8, 2016:  

- Instruktører Gina Kvaal Marthinsen, Sindre Johan Nordaas og Siri Svortdal - 3 økter tirs og tors, 2 

økter ons. ca 15 barn pr økt. (ca 50 forskjellige barn innom)  

Aktiv høstferie uke 40, 2016:  

- Instruktører Gina Kvaal Marthinsen og Ylva Thorkildsen.  

- 3 økter tirs og tors, 2 økter ons. ca 15 barn pr økt. (ca 50 forskjellige barn innom)  

-  

Stig Nordaas , Svømmeskoleansvarlig 2016, Horten SK 

 

 

Runde 2 - høsten 12.09-07.12.  

Priser:  

 

- Vann, hval og skilpadde    1350,-  

- Pingvin, selunge, sel og sjøløve  1350,-  

- Søskenmoderert pris alle kurs   1000,-  

- Crawl-kurs voksne (kun vår)   1450,-  
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Årsberetning for HSK for 2016 - Stup 
 

Stupgruppen 2016  

 
Det har ikke vært noe aktivitet i gruppen under 2016. Selv om det har vært stupaktivitet og trening i 
hallen med stupgruppen Spinn og undertegnede. 
Det var tenkt oppstart med kurs, men grunnet tidskapasitet for undertegnede som eneste trener, ble 
det ikke prioritert. Håper å få kjørt ett stup kurs i løpet av 2017 
  
Treningstiden som stupgruppen har fått tildelt, er blitt brukt av svømmegruppen. Så treningstiden er 
blitt brukt. 
  
Det ble arrangert for første gang på mange år stup stevne i Horten svømmehall, februar 2016. Dette var 
ett samarbeid mellom Spinn og undertegnede og Horten svømmeklubb-stup gruppe. 
  
Det har ikke vært noe aktivitet i gruppens økonomi under 2016, siden det ikke har vært noe aktivitet i 
gruppen. 
  
Vi håper og satser på at det vil bli oppstart av noe aktivitet og ny giv i gruppen i løpet av 2017. 
  
Mvh 
Kim Jensen 
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Vedlegg 3: Regnskap og balanse 
 

 
 Res-2016  

 
 Bud-2017      

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 
   

  Avgiftsfritt salg  kr              12 389,00  
  

  Treningsavgift aktive svømmere  kr                         -    
 

-kr              80 000,00  

  Treningsavgift Gruppe Masters  kr                         -    
 

-kr              12 000,00  

  Starter Stevne approbert  kr                         -    
 

-kr            115 000,00  

  Starter Stevne uapprobert -kr                3 100,00  
  

  Svømmekurs -kr            260 128,31  
 

-kr            120 000,00  

  Instruktørkurs eget  kr                         -    
  

  Egne arrangementer -kr                1 213,37  
  

Kontingent  kr                         -    
 

-kr              12 000,00  

  Avgift/provisjon Buypass -kr            155 291,49  
  

  Diverse Inntekter -kr              33 500,00  
  

   Salg av diverse klubbtøy/briller  kr                         -    
  

  Overnatting andre stevner  kr                         -    
  

  Spesiellt offentlig Tilskudd for Tjeneste -kr              88 039,00  
 

-kr              80 000,00  

  Sponsing/Provisjon -kr              71 367,36  
 

-kr              13 000,00  

  Medlemmsinnskudd fra NIF -kr              20 046,00  
 

-kr              20 000,00  

  SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -kr            620 296,53  
 

-kr            452 000,00      

VAREKOSTNAD 
   

  Innkjøp av medaljer/svømmemerker/pokaler/briller  kr              27 366,00  
 

 kr              50 000,00  

  Innkjøp av Div. Treningstøy  kr                6 745,00  
 

 kr                5 000,00  

  Lisens Norges Svømmeskole/forbund  kr                3 400,00  
 

 kr                 

  Starter stevne Uapprobert  kr                2 300,00  
 

 kr                6 500,00  

  Starter Stevne approbert  kr              50 595,00  
 

 kr              50 000,00  

  Treningsleir  kr              22 271,00  
 

 kr              30 000,00  

  Kost/losji andre stevner  kr                4 800,00  
 

 kr                5 000,00  

  Reiseutgifter  kr                1 102,00  
 

 kr                1 500,00  

  Diverse Utgifter  kr              24 811,30  
 

 kr              30 000,00  

  Diverse Sosialt  kr              11 822,00  
 

 kr              20 000,00  

  Innkjøp av treningsutstyr(svømmehall)  kr            373 710,90 
 

 kr              35 000,00  

  SUM VAREKOSTNAD  kr            528 923,20  
 

 kr            233 000,00      

LØNNSKOSTNAD 
   

  Lønn til ansatte  kr              92 380,00  
 

 kr            110 000,00  

  Feriepenger -kr                8 940,39  
 

 kr                         -    

  Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling  kr              24 000,00  
 

 kr              24 000,00  

  SUM LØNNSKOSTNAD  kr            107 439,61  
 

 kr            134 000,00      

ANNEN DRIFTSKOSTNAD 
   

  Annen leiekostnad  kr              47 175,00  
 

 kr              30 000,00  

  Revisjons- og regnskapshonorar  kr                4 459,00  
 

 kr                5 000,00  

  Rekvisita  kr                   738,50  
  

  Kontorrekvisita  kr                   233,70  
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  EDB-Kostnader  kr                6 039,00  
  

  Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.  kr                   500,00  
  

  Møte, kurs, oppdatering o.l.  kr              19 250,00  
 

 kr              30 000,00  

  Telefon  kr                   169,50  
  

  Porto  kr                         -    
  

  Reisekostnad, ikke oppgavepliktig  kr                         -    
  

  Gave, ikke fradragsberettiget  kr                2 646,90  
 

 kr                3 000,00  

  Forsikringspremie  kr                5 680,00 
 

 kr                7 000,00  

  Bank- og kortgebyr  kr                2 707,60 
 

 kr                3 000,00      

  SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD  kr              89 599,20  
 

 kr              78 000,00      

  SUM KOSTNADER  kr            725 962,01  
 

 kr            445 000,00      

FINANSIELLE POSTER 
   

  Annen renteinntekt -kr                1 779,74  
 

-kr                1 800,00  

  Annen rentekostnad  kr                   602,87  
  

  SUM FINANSIELLE POSTER -kr                1 176,87  
 

-kr               1 800,00      
    

RESULTAT   kr            104 488,61  
 

-kr               8 800,00  

 

 

Styrets kommentarer: 

- 2016 var et godt økonomisk år, men store investeringer gjør at vi går 104’  i underskudd.  Det 

var budsjettert med 321.000,- i underskudd. Årsaken til at underskuddet blir mindre er: Høyere 

inntekt enn budsjettert på kurs, avgiftsfritt salg og offentlig tilskudd. Færder var ikke budsjettert 

og vi har lavere lønnskostnader enn forventet. I prinsipp går vi kun 20’ i minus, da vi mottar 80’ i 

spillemidler fra NIF. Disse pengene ble søkt om i slutten av 2016 for utstyret vi kjøpte, men 

mottas i 2017.  

- Klubben har ek på 526’,- i utgangen av 2016 

- Utstyr som er investert i skal gjøre oss i stand til å holde approberte stevner: 

o Tidtakersystem med innslagsplater, skaper inntekt ved utleie 

o Baneskiller 

o Stor skjerm har åpnet for reklameinntekter 

o To approberte stevner er planlagt i år 

- Resterende er treningsutstyr som vil komme utøverne til gode (etter innspill fra trenergruppa) 

Revisors behandling: 

- Revisor kommentar: Klubbens økonomi er god og det er bra å putte pengene tilbake i klubben 

med investeringer. 
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Budsjett:  

- Svømmekurs er satt lavt grunnet usikker høst 

- Satt av penger til kjøp av reserve innslagsplate 

- Lønninger er økt da satsene er tenkt justert opp 

- Approbert stevne start er justert opp da HSK skal arrangere approberte stevner 

- Medaljer/premier justert opp av samme grunn 
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Balanse 

   Egenkapital, bundet -623 859,32 

   Leverandørgjeld -6 621,00 

   Ikke disponert resultat for 2016 104 488,61 

   SUM EGENKAPITAL OG GJELD -525 991,71 

 

 

Vedlegg 4: Budsjett 
 

 

 

Budsjett 

2015 

Resultat 

2015 

Budsjett 

2016 

Resultat 

2016 

Budsjett 

2017 

INNTEKTER      

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -490 160,00 -697 643,56 -422 000,00 -632 686,00 -452 000,00 

      

KOSTNADER 

 

    

VAREKOSTNAD 213 000,00 202 533,62 489 000,00 531 067,00 233 000,00 

LØNNSKOSTNAD 104 000,00 135 672,15 161 000,00 116 380,00 134 000,00 

ANNEN DRIFTSKOSTNAD 152 100,00 155 872,33 97 400,00 90 089,00 78 000,00 

  
    

  SUM KOSTNADER 469 100,00 494 078,10 747 400,00 737 536,00 445 000,00 

  
    

FINANSIELLE POSTER -2 500,00 -3 926,28 -4 000,00 -1 177,00 -1 800,00 

  
    

RESULTAT (negativt=overskudd) -23 560,00 -207 491,74 321 400,00 103 673,00 -8 800,00 
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Vedlegg 5: Forslag til medlemskontingent 
 

Styrets kommentar: 

- Styret foreslår å fortsette med gjeldende kontingenter 

 

Treningsavgift og Medlemskontingent: 

• Medlemskontingent 220,-, gjelder hele familie  

• Treningsavgifter  

– C1 & C2 1600,-  

– C3  1800,- (+lisens)  

– B  2800,- (+lisens) 

– A  2800,- (+lisens)  

– Masters  1000,-  

– A-Mosjon 1000,-  
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Vedlegg 6: Valgkomiteens innstilling 
 

Legges frem på Årsmøtet 

 

 

Vedlegg 7: Styrets innstilling på neste års valgkomité 
 

- Leder:   Jørn Ivar Toftegård 

- Medlem:  Bente Solvik 

- Medlem:  

- Vara:   


