
 

 

 

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb                                              Dato 25.02.15 
 
Sted: Kystverkets lokaler, Moloveien 
Kl: 18.00 
 

Tilstede: 21 stemmeberettigede ( hvor 6 er sittende styre)              
                Stemmene var fordelt på følgende grupper: 
                7 A-gruppa,6 B-gruppa, 4 C3- gruppa,2 C1-gruppa og 2 C1-2 – gruppa 
 

1. Årsmøte: 
Årsmøte ble ledet av Henning Grimstad. 
Nestleder gjorde Årsmøte oppmerksom på at innkalling til årsmøte har blitt sendt ut 
senere enn gjeldene tidsfrister i henhold til vedtekter. Ett enstemmig Årsmøte 
godkjente innkalling og gjennomføring av årsmøte. 
 

2. Agenda: 
Nestleder gikk igjennom dagens agenda for godkjenning av denne. 
Kim Vedvik (sittende i Hsk styret) påpekte at ikke vedtekts endringer ikke stod på 
agendaen, og var klar på at han var uenig i dette. Nestleder informerte årsmøte at 
styret var delt på om vedtekts endringene skulle behandles på årsmøte 2 var for 4 var 
imot. Nestleder redegjorde for årsmøte forarbeidet som har blitt gjort for å 
oppdatere våre vedtekter, og grunnen til at dette ikke stod på dagens agenda. Kim 
gjorde årsmøte oppmerksom på at dette ikke er i praksis de største endringene. 
Nestleder gjorde årsmøte oppmerksom på at endringene av vedtektene ikke har blitt 
sendt ut på forhånd til gjeldene tidsfrister, slik at klubbens medlemmer ikke har hatt 
muligheten til å sette seg inn i endringene.  
Årsmøte stilte gode relevante spørsmål rundt vedtektsendringene. 
Det var også kommentarer fra andre i styret, at de står bak endringene i vedtektene, 
men ønsker å holde seg til gjeldene tidsfrister i henhold til vedtektene.  
Det ble holdt en avstemming om vedtektsendringene skulle inn på sakslisten : 
3 – stemmer var for behandling av vedtektene på årsmøte  
15 – stemmer var mot behandling av vedtektene på årsmøte 
 



3. Valg av møteleder: 
Stig Nordaas ble valgt. 
 

4. Valg av referent:  
Tone Grimstad ble valgt. 
 

5. Underskrive årsmøte protokoll:  
Anita Opedal og Geir Skaret ble valgt. 
 

6. Godkjenning av regnskap 2013 og 2014: 
På årsmøte 2013 ble regnskapet godkjent med bakgrunn i at revisor hadde godkjent 
regnskapet. Nestleder la frem godkjent regnskap og redegjorde for tallene. 
Årsmøte godkjente regnskapet for 2013. 
Nestleder la frem og redegjorde for regnskapstallene og resultatet for 2014. 
Kasserer var tilgjengelig og satt med dokumentasjon om årsmøte hadde noen 
konkrete spørsmål om regnskapstallene. 
Årsmøte godkjente regnskapet for 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. Godkjenning av budsjett for 2015. 
Nestleder gikk igjennom budsjett, forklarte valg av budsjett og svarte på spørsmål fra 
årsmøte. Budsjettet ble godkjent. Klubben har en sunn økonomi. I stedet for å 
endre/redusere treningsavgifter har det blitt besluttet å subsidiere startavgifter på 
stevner. 
Gratis deltagelse for alle på uapproberte stevner. 
50 % subsidiering av startavgiften ved deltagelse på approberte stevner. 
5000,- til sosiale tiltak for hver svømmegruppe. 
Økt sponsing for svømmere som deltar på LÅMØ og ÅM. 

 
 

 



 
8. Årsmelding svømming: 

Erlend redegjorde status for svømmegruppa til årsmøte . 
Medlemmer : 
Startet året 2014 med svømmere i alle aldre. 2 elite, 10 A svømmere, 14 B 
svømmere, 38 C svømmere. 66 totalt. 
På høsten 2014 : 1 elite, 12 A, 10 i B, 38 C svømmere. 
Nyåret 2015 : 1 Elite, 10 i A, 15 i B, 45 C svømmere. 71 totalt. 
Realiteten var nok at ikke alle var aktive svømmere i A og B gruppen våren 2014, og 
delvis høsten 2014. Antall aktive medlemmer mindre enn tallene viser. I tillegg var 
det svært mange som stod på en venteliste. 
En opprydning har skjedd av aktive/ikke aktive medlemmer og på ventelisten. 
Vi er blitt en klubb med mange unge utøvere som er blitt tatt opp og en del eldre 
svømmere har meldt seg ut. Antallet medlemmer er nå mer reelt enn før. 
Resultater : 
Vi har Hanna Mølstre som kvalifiserte til UM og Nordsjøstevnet 
LÅMØ 2014 : 5 blant de 6 beste 
Sportslig satsing og mål 2015 : 
Eldste svømmer er 15 år. Hun skal fortsette å utvikle seg og kvalifisere seg til UM, 
NM, og Nordsjøstevnet. 
Vi har ellers unge svømmere og satser deretter. Første prioritert sportslig : Få 
klubbens unge svømmere til å se på det å delta på flere uapporte og approberte 
stevner hvert år som en naturlig ting. 
Mitt(ikke nedfelte) høyeste mål rent sportslig er å ha med flere svømmere til LÅMØ 
enn tidligere år i 3 år fremover. Det betyr at vi skal ha minst 10 svømmere neste år. 
Hvordan oppnå målene og hvordan jobber trenerne : 
Få til trivsel på treningene, og sosiale aktiviteter utenom. Lystbetonte treninger og 
godt samhold mellom svømmere er svært viktige. Foreldrekontakter er viktige og det 
er satt av penger til sosiale aktiviteter. 
Fornuftig og realistisk veiledning av trenere og foreldre. 
Foreldre kjenner sine barn best. 
Oppsummering : 
Vi har hatt ett litt turbulent år med ganske store forandringer som har medført 
endringer for flere svømmere. 
Klubben har utviklet seg positivt organisatorisk som gjør at jeg tror kommer til 
gjenspeile seg i svømmeglede og resultater i årene som kommer. 
Trener situasjon har vært i forandring, men på slutten av året har det kommet nye 
trenere til C gruppene. Mener at trener resursen er blitt totalt sett større i 2014. Vi 
har også en reserve av trenere som jeg vet vil hjelpe ved behov. 
 
 
 
 



9. Årsmelding stup: 
Nestleder redegjorde for stupgruppen på vegne av stupleder Kim Jensen : 
Det har vært stort frafall i stupgruppen, siden oppstart, det er kun 2 personer som er 
igjen etter stupkurset som var starten på gruppen 2011. 
Trening er kun på torsdag fra kl 15.00-16.00. Vi skulle gjerne hatt mer treningstid. De 
som var i gruppen i desember 2014, virker veldig fornøyd med denne ene treningen 
og her er vi mest for at Horten skal ha ett lite tilbud innen stup. 
Høstferien 2014 var stupgruppen med på Aktiv Hortens arrangement som var veldig 
populært og vi hadde vel ca 80 barn innom stup. 
Målsettingen for 2015 er å opprettholde tilbudet og treningen innen stup i Horten, 
på torsdager og ønsker å øke gruppens medlemmer. Pluss å jobbe med å få tak i flere 
trenere.  
Vi ønsker å prøve å sette i gang en «dropp inn» aktivitet innen stup. Tanken er at 
barn og voksne som ønsker seg å lære litt om stup, får en lett gjennomgang av 
idretten stup. 
Vi ønsker også å kjøre en ny runde stupskole, når tiden og aktiviteten tilsier det. 
 

10.  Årsmelding styret. 
Det er i løpet av året avholdt 10 styremøter. Foruten vanlige styresaker har det vært 
fokus på å opprettholde økt tilgang på bassengtid for svømmerne. Klubben har 
dermed økt medlemsmassen og opprettholdt aktivitets- og ambisjonsnivået siste år. 
Klubben har hatt ett spesielt høyt aktivitetsnivå på svømmeopplæring, noe som også 
har bidratt til det gode års resultat. 
Det har vist seg vanskelig å rekruttere instruktører til svømmekursene, noe som gjør 
det spesielt krevende å opprettholde samme aktivitetsnivå framover.  
Takket være et motivert engasjert og større trenerteam, har det vært mulig å øke 
medlemsmassen og opprettholdt aktivitetsnivået i klubben. 
Styret takker trenerne for innsatsen og håper alle fortsetter videre med samme stå 
på vilje og gode humør. 
 
 
 

11. Årsmelding svømmekurs ansvarlig. 

  
 
 
2014 var et flott og aktivt år for svømmekurs med totalt 179 barn og voksne på kurs. HSK 
følger Norges Svømmeskole sin utdanningsplan via årlig fornyet kontrakt. Norges 
Svømmeskole er del av NSF og har jevnlig oppfølging mot klubben. 
 
 



HSK arrangerte i 2014: 
• 3 kursrunder i alle 8 kurs for barn.  Hvert kurs hadde 10 kursdager. Kursene ble holdt 

på Brårudåsen og i Horten Svømmehall 
• 2 kursrunder på Bakkenteigen for voksne begynner- og videregående- crawl  
• En treningsgruppe for voksne med begrenset veiledning på Bakkenteigen 
• Svømmeaksjonen 2014 i uke 26 med totalt 52 barn 

Deltagelse på konferanser eller opplæring av instruktører i 2014: 
• NSF sin kompetansehelg for svømmekursansvarlige 
• Videregående instruktør-kurs Larvik 5-6/4 

Alle tilbakemeldinger om kurs i klubben er positive. Totalt hadde vi barn som fordelte 
seg på kursene: 
 
Hval 12                      Pingvin 28                Sjøløve 6 
Vann 12                    Selungen 28             Delfin 8 
Skilpadde 28            Sel 20                         Voksen 37 (10) 
 
Tusen takk for flott jobb fra alle involverte! 
 
Takk til klubbens instruktører på kurs: 

• Gina Martinsen, Ida Grimstad, Even Mølstre, Rebecca Svendsen, Kine Grimstad, 
Andreas Nordaas, Henriette Nordaas, Hanne Gramdal, Siri Svortdal, Jitka Holanova, 
Agnete Mølstre, Tone Grimstad, Henning Grimstad, Stig Nordaas, Bent Gramdal 
Takk til dere som var med som instruktører på svømmeaksjonen 2014: 

• Hovedansvar: Erlend Hansen, Rebecca Svendsen, Ida Grimstad 
• Instruktører: Gina Marthinsen, Henriette Nordaas, Alexander Vingmark, Andreas 

Nordaas, Alexandra H Johnsen, Kine Grimstad, Ylva Thorkildsen, Louise W Johnsen, 
Ingrid Skaret, Jitka Holanova, Marit Nordaas 
 
“Aktiv-Fritid 2015”, vinterferien 

• Gina hovedansvar. 
• Ylva, Ingrid, Louise hjelpeinstruktører 
• Tusen takk – det var flott gjennomført og barn har sagt at «svømming var det 

morsomste» 
Kurs 2015 

• Stig Nordaas : Stig tar over som svømmekursansvarlig 
• Brårudåsen mandager 1700-1900: Vi har fått tilgang til Brårudåsen mandager 1700-

1900 som er bedre (for foreldre generellt) enn 1600-1700 tirsdag og torsdag. 
• Utdanne flere instruktører: Vi må utdanne flere instruktører før svømmeaksjonen.  

Foreldre er glimrende instruktører.  Instruktørkurs krever ikke at du er aktiv 
svømmer. Den årlige sikkerhets-utsjekk krever at du klarer å dykke på dypet, men 
ellers ingen store utfordringer. 
 
 
 



«Svømmeaksjonen 2015» 
• Dette er Gjensidige-stiftelsens tiltak særlig rettet mot de som er utrygge i vann eller 

av fysiske, psykiske, økonomiske eller kulturelle grunner trenger økt fokus på 
trygghet i vann. 

• Enkeltbarns behov : Det er ikke et tiltak som bør begrunnes ut fra enkeltbarns behov, 
og ikke ut fra geografisk nærhet til vann eller pga generellt dårlig tilbud i skole. 

• Søkt i desember 2014, men bekreftelse på at vi er registrert kom 24/2-15 
• Uke 26? : Klubben vil (hvis vi blir tildelt kurs) holde disse etter skolens  slutt, dvs uke 

26 eller 27. 
• Søknadsfrist for Ildsjel 17.apr (svommeaksjonen.no) 

 
 

12.  Valg  
Nestleder la frem valgkomiteens innstillinger. 
Valgkomiteen har bestått av Ann – Helen Mora Fosbæk. 

 



 
 

13. Diverse 
Kasserer gjorde årsmøte oppmerksom på at forutsetning for at vår nåværende 
revisor skal fortsatt revidere vårt regnskap, må dette flyttes til medio mars. 
Dette vil bety at vi må flytte vårt årsmøte fra februar til mars. 
Det må velges en ny utøver representant, da nåværende representant ikke lenger er 
en aktiv svømmer. 
Det kom flere gode innspill fra årsmøte : 
-hvor det ble bedt om at styret støtter hovedtrener i sine målsettinger og gir han det  
 nødvendige spillerommet for at dette kan bli mulig. 
- oppfordring til at klubben benytter seg av gratis klubbutvikling i regi av NSF v/ Lasse  
   Hoel 
- utdanne trenere 
- gjøre en ekstra innsats for å få på plass foreldrekontakter for hver gruppe 
 

Vel gjennomført årsmøte ! 
 

 

 

 

__________________________                                           __________________________ 
Anita Opedal                                                                                Geir Skaret 
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