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Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Deltagere skrur av mikrofonen (mute) når man ikke snakker selv, slik at man ikke avbryter.
Dirigent leder møtet og spør etter hver sak om noen har kommentarer eller spørsmål.
Styreleder deler dokument med sak som behandles under årsmøtet.
Dirigent gir beskjed hva som til enhver tid skal deles på skjermen.
Referat blir først sendt ut i etterkant av årsmøtet og ikke delt underveis.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsmelding for 2020.

Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding.
Se vedlagt årsmelding for 2020
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsmelding for 2020.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap.
Se vedlagt regnskap. Styreleder presenterer, men kasserer Knut Magnus Odland gjennomgår .
Mona Eritsland og Margaret Vestre kontrollerte regnskapet.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskap for 2020 og at styret saksbehandler oppfølging og
kommentarer.

Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker.
Ingen innkommende saker registrert.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Klubbens medlemskontingent holdes på NOK 900 for alle aktive medlemmer. Denne betales
ved vårsemester.
For støttemedlemmer beholdes kontingenten på NOK 200. Faktura sendes ut i slutten av
februar.
Forslag til vedtak:
Årsmøte støtter at medlemskontingenten beholdes på gjeldende takster.

Sak 12: Fastsette treningsavgift
Klubbens treningsavgift holdes på samme nivå, men deles opp i høst- og vårsemester i
forhold til fakturering.
Gruppe A+B: NOK 1800
Gruppe C+U: NOK 1200
Forslag til vedtak:
Årsmøte støtter at treningsavgiften videreføres.

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett.
Det er budsjettert med et lite overskudd for 2021,
med en forventet omsetning på NOK 216 170,Se vedlagt budsjett for detaljer.
Forslag til vedtak:
Det fremmes forslag på årsmøtet om å vedta forelagt budsjett for 2021.

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Forslag til organisasjonsplan finnes på hjemmesidene.
https://docs.google.com/document/d/17X25a7Vh7TrahXrxhaeabTTPssZ9ef2BNvjPD6ecEC8
Merk at noen felter vil bli utfylt etter årsmøtet for å få oppdatert styresammensetning osv.
Forslag til vedtak:
Årsmøte godkjenner organisasjonsplanen med eventuelle kommentarer nytt styre følger opp
etter årsmøtet

Sak 16: Valg
16.1
16.2
16.3

Styreleder - Christine Førre
Nestleder – konstitueres av nytt styre
Øvrige styremedlemmer - :
- Knut Magnus Odland - kasserer (tar gjenvalg - ett år)
- Styremedlem: Lisbeth Gjil (tar gjenvalg - ett år)
- Styremedlem: Øystein Vestre (på valg, ett år igjen)
- Styremedlem: Mary Ann Bratvold Tørresdal (ikke på valg - ett år igjen)
- Styremedlem: Maren Økland (for to år)

16.4 Varamedlemmer
- Carsten Kickstat (ikke på valg - ett år igjen)
16.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett
- alle styremedlemmer kan representere etter avtale i styret.
16.8 Valgkomiteen 2021/22
Avtroppende styreleder Stian Hoell og styret foreslår tilleggskandidat
16.9 To medlemmer til å kontrollkomité
- Marion Degerstrøm og styret foreslår tilleggskandidat
16.10 Sponsoransvarlig - Elin Rykkje og Christine Førre
16.11 Dugnadsansvarlig - Heine Askeland
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1. Styret
Styret som ble konstituert for 2020 på årsmøtet 17.06.2020

Leder:

Stian Hoell

Nestleder:

Berit Hagland

Kasserer:

Knut Magnus Odland

Sekretær:

Mary Ann Bratvold Tørresdal

Styremedlem:

Øystein Vestre

Styremedlem:

Lisbeth B. Gjil

Styremedlem:

Berit Hagland

Styremedlem:

Marianne Kambe

Varamedlem:

Carsten Kickstat

Andre tillitsverv:
Oppmann:

Lisbeth B. Gjil

Stevneansvarlig:

Mary Ann Bratvold Tørresdal

Dugnadsansvarlig:

Heine Askeland og styret

Svømmeskolesansv.:

Christin Buckland

Sponsoransvarlig:

Elin Rykkje og Christine Førre

Regnskapsfører:

Svein Erik Larsen

Revisjon

Mona Eritsland og Margareth Vestre

Valgkomite:

Mona Eritsland

2. Koronaåret 2020
2020 startet ganske normalt med Haugaland Kraft Open 11-12. januar sammen med 14
andre klubber og totalt 158 svømmere. HSK stilte med 32 svømmere og satte tilsammen 59
personlige rekorder, noe som førte til 69 gull, 9 sølv og 5 bronse. Noen disk ble det også på
de yngre svømmerne som ikke hadde deltatt på så mange stevner før og fikk god læring.
Siste hele helg i januar reiste 24 HSK svømmere til Kristiansand og deltok på Skagerak
Swim i flotte Aquarama bad. 740 deltagere deltok fra 72 klubber. HSK klare likevel 3 gull, 8
sølv og 4 bronse samt 48 nye personlige rekorder ble satt i langbaneanlegget.
Allerede helgen reiste 11 utøvere over Boknafjorden igjen og deltok på SSK Open. 8 gull, 8
sølv og 4 bronse ble hentet hjem sammen med 13 personlige rekorder på dette stevnet der
18 klubber stilte til sammen 351 svømmere.
LÅMØ nærmet seg og 14 av våre utøvere reiste til Bryne for å få best mulig tider helga
14-15 februar på kvaliken der. 13 gull og 2 sølv ble hentet hjem samt 8 personlige rekorder
satt.
Skolens vinterferie sto for tur og 23 svømmere reiste til Hjørring på treningsleir i Vandhuset
Park Vendia. Det ble ikke ferie i vanlig forstand i år heller, men morgentrening avslapping og
ettermiddagstrening de fleste dager. God mat og god stemning på rommene kunne meldes
fra både barn og voksne da de returnerte med fergen 1. mars.

-VårNå skulle alt ligge til rette for en spennende første deltagelse for mange på LÅMØ i Førde
13-15. mars! Hotellrom var reservert, kjørelag var organisert og flere foreldre hadde funnet
hytter og rom de kunne overnatte på. Så begynte meldinger å tikke inn om et hissig
influensalignende virus som smittet. Komiteen i Førde begynte replanlegging uten tilskuere.
Kun 1 ledsager og 1 trener kunne følge svømmerne i hallen. Skuffelsen var stor for foreldre
som skulle kjøre 6 timer hver vei og ikke se på. Streaming skulle bli mulig, men det ville nå
ikke bli det samme.
12. mars 2020 kom meldingen alle fryktet. – I dag kommer den norske regjeringen

med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er
helt nødvendig, sier statsminister Erna Solberg.

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud
Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:
●
●
●
●
●

Kulturarrangementer
Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
Treningssentre
Svømmehaller, badeland og liknende
…

LÅMØ 2020 ble avlyst og alle treninger ble stoppet på ubestemt tid...

Styret
HSK styret har naturlig nok brukt store deler av 2020 på tilpasninger til Koronasituasjonen.
Refusjon av bestilte hotellrom, søknad om krisepakker, tilpasning til kohorter både til
treninger innendørs og utendørs m.m.
Haraldshallen ble stengt i mars og trenerne for konkurranse startet opp med utendørs
treninger i grupper på 5 så fort det lot seg gjøre. Det ble motbakkeløp i snødrev, lange
sykkelturer og styrketreninger utendørs ved HTG.
Folketoget gikk aldri 17. mai 2020. Vanligvis ville vi stilt med badehetter, klubbtøy og
kanskje med noen festlige påfunn. Men siden hele nasjonaldagen kun ble digital, så får vi
glede oss til neste anledning som byr seg.
-SommerÅrsmøtet ble avholdt digitalt via Zoom 17. juni, da det ikke lenger var lov å samle mer enn 5
personer i et lokale. Men teknikken fungerte godt og deltakerne var forberedt og allerede
vant med digitale møter gjennom sine respektive arbeidplasser.

20. juni klarte Stavanger svømmeklubb etter mye om og men å arrangere et utendørs stevne
på Gamlingen. Tross striregn klarte våre 8 deltagere å plukke med seg 8 gull. Kun 1
personlig rekord ble satt i sommerkulden.
Spania hadde store problemer med håndteringen av koronasmitten og svømmeleiren til
Torremolinos i slutten av juni måtte selvsagt avlyses. Flybillettene til Malaga ble heldigvis
aldri bestilt hos Ryanair. Styret vedtok å fremskynde bruken av pengene overført
reiseselskapet til 2021 i håp om at sommerleir da burde bli mulig, enten i Spania eller noen
av de andre stedene Escape travel hadde avtale med.
Haraldshallen, som hadde vært stengt og delvis uten vann siden nedstengingen i mars,
åpnet opp igjen 3. august. Det var godt å komme i gang igjen for konkurransesvømmerne,
spesielt når det ikke hadde vært noen leir.
-HøstAraberswim klarte vi avholde den vanlige helgen 12-13. september. Planleggingen og
koordineringen med kommuneoverlegen startet allerede 4.juli. Hele 7 klubber fra Rogaland
krets fikk til slutt delta, med totalt 122 utøvere. De som til daglig trente sammen ble regnet
som hver sin kohort og ble spredt utover oppmerkede soner i gymsalen i Haraldshallen når
de ikke hadde egne øvelser. Ulike oppvarmings tidspunkt per klubb, færre baner i bruk og
dermed færre dommere påkrevd, slusing inn og ut av garderober og til øvelsene, spriting av
dørhåndtak og tribuneområder samt streaming av stevnet via H-avis ble en suksess. Ingen
ble meldt smittet etter stevnet og styret hadde full kontroll på alle som hadde vært i
Haraldshallen til en hver tid. Tross alternativ trening i et halv år ble 62 personlige rekorder
satt. At det ble 37 gull, 10 sølv og 5 bronse var kanskje ikke så uventet med såpass få
deltagere i hver aldersklasse.
SSK Kvalikk 25-27. september fikk vi også deltatt på. HSK stilte med 14 svømmere og nå
var perserne tilbake igjen. 31 tider ble forbedret og 8 gull, 8 sølv og 1 bronse ble hentet
hjem.
På North Sea Swim Meet fikk 9 svømmere delta fra HSK av totalt 402. Det var strenge
smittetiltak på tribune også der. Sperrebånd var satt opp på tribunene i Stavanger
svømmehall og klubbene holdt sine kohorter. Flere foreldre hadde meldt seg til dugnad og
fikk på den måten følge sine håpefulle tett på i det øvelsene gikk.
Oktober var det klart for UM i Tromsø, riktignok uten publikum men med streaming til spente
foreldre som allerede hadde bestilt fly og hotell tidligst året.
Hedda, Erle, Maria og Liva tok en 8.plass på 100m medley stafett. Elida og Kristian gjorde
også gode øvelser. Av 12 starter blant utøverne, ble 11 tider satt med personlig rekord.
Sponsoren og klesleverandør Macron hadde i lengre tid slitt med lang leveringstid og dårlig
service til klubbens medlemmer. Flere foreldre hadde klaget. Styret satte i oktober utvalget
for sponsor på saken og etter et par alternativer landet de på Klubben.no som leverandør.
Det ble også gjort godt arbeid med å finne nye sponsorer og tatt ut de som ikke lenger skulle

med på klubbtøyet. Vi gleder oss til vi kan bestille nye plagg og samtidig få 20% rabatt på
annet svømmeutstyr i nettbutikken forutsatt at HSK reklamerer ihht avtale med Klubben.
Takk til Elin og Christine som har jobbet på med dette over flere måneder, samt skaffet
reklamemateriell til stevner.
NM kortbane i Porsgrunn ble grunnet smittesituasjonen utsatt til 2021. Det ble gjort vedtak
i NSF at utløpsdato på tider skulle utvides med ett år. Det samme gjaldt for NM langbane
som skulle vært i Bergen i juli som og ble utsatt til 2021.
Aktive utøvere
Fakturering av medlemmer for høsten viste en nedgang i antallet medlemmer. Rekruttene
hadde grunnet strengt smittevern og maks antall på treninger ikke fått tilbud om stevner
siden nedstengningen og svært få treninger. I tillegg takket en del konkurransesvømmerne
for seg. Noen var russ, mens andre var klare for andre ting enn svømming. Vi takker Kaia,
Caroline, Keilani, Ingvild, Therese og Anbjørg for god innsats i klubben gjennom mange år.
Heldigvis har vi flere igjen som instruktører og trenere av nye rekrutter.
Ved utgangen av 2020 kunne vi rapportere om følgende fordeling i gruppene:
A1 - HTG svømmerne, trener Øystein: 12 utøvere
A2 - Konkurransegruppe, trener Jørn: 13 utøvere
U - Ungdomsparti uten konkurranser: trener Thorbjørn: 5 utøvere
B - Konkurransekandidater, trener Thorbjørn: 23 utøvere
C - Rekruttgruppa, trener Therese og Maria C: 14 utøvere
D - Svømmeskolens Hai. Det meldes om et godt parti med barn fra Hai på Tysværtunet og
Håvåsen som i løpet av vår/sommer 2021 bør loses inn i Haraldshallen. Det gjenstår for
styret og trenere å lage et opplegg for god overgang her, slik at nye rekrutter blir værende og
få smaken på mestring og medaljer.
Juleavslutning klarte sosialkomitéen få tilpasset de ulike kohortene. Gruppe C fikk gløgg og
pepperkaker etter trening mandag 7/12, etter at Jørn sin kohort sammen U-gjengen hadde
fått. Så fulgte Øystein sin gjeng etter trening onsdagen, påfulgt av Thorbjørn sine. Det ble
også litt pep-talks fra trenerne og håp for det nye året. Takk til komiteen bestående av Joyce
og Ina!

3. Ansettelsesforhold
Hovedtrenere i Haugesund svømmeklubb er Øystein Vestre og Jørn Rødje. Hege Nilsen har
vært hjelpetrener på gruppe A.
Betalte trenere for rekrutt i perioden:
Gruppe B har vært Thorbjørn Birkeland.
Gruppe C har blitt trent av Maria Carlsen og Therese Sirnes. Lørdager har Maria også trent
B-gruppa.
Thorbjørn har påtatt seg et ansvar for de rekrutt trenerne og rapporterer til styret om ting som
oppstår. Det er også en chat opprettet med styreleder for ukentlig dialog.

4. Treningstider og treningsaktivitet
Klubben har hatt følgende treningstider;
A-gruppen:

B (og U)-gruppen:

Haraldshallen:

Haraldshallen

Mandag 06.00-07.30 og 15-17

Mandag 16-18

Tirsdag 06.00-07.30 og 15-17

Tirsdag 16-17

Onsdag 15-17

Onsdag 17-18

Torsdag 06.00-07.30 og 15-17

Lørdag 08.00-10.00 og 17-18.30
(Haraldshallen)

Fredag 15-17
Lørdag 08.00-10.00
Søndag 08.00-10.30 og 16-18

Gymsal Haraldshallen
Torsdag 17-18 (bomberommet)

Gymsal Haraldshallen:
Onsdag 06.15-07.30
Tirsdag 17-18 (Jørns gruppe)

C-gruppen:
Mandag 17-18 (Haraldshallen)
Onsdag 17-18 (Haraldshallen)

HTG:
Fredag 06.15-07.30

5. Dugnadsarbeid
Styret ønsker å takke alle medlemmene som stiller på dugnad.
Klubben har opparbeidet seg en god kultur for dugnadsarbeid. Den årlige dugnaden med å
sette sammen Sildabordet krever at hele klubben bidrar. Her jobbes det fra fredag
ettermiddag/kveld, tidlig lørdag morgen, og med avslutning lørdag ettermiddag. I 2020 måtte
Sildabordet utgå grunnet smittesituasjonen.
Derimot fikk HSK to oppdrag på tømming og vask av bolig. Først et helt hus i Skudeneshavn
der styret fikk god hjelp av flere foreldre. Berit koordinerte en utvask på Åkra og fikk også
her hjelp til utførelse. Takk for gode penger i klubbkassa!
Styret vil også rette en ekstra takk til alle de som legger ned utallige timer med ubetalt arbeid
som trenere og støttefunksjoner (oppmenn, stevneansvarlige, svømmeskoleansvarlig osv).
Dette er uten sammenligning det største dugnadsarbeidet som gjøres for klubben. I den
sammenheng må det også tas med innsatsen som våre dommere gjør både på eget stevne og
på ulike stevner rundt om i distriktet.

6. Svømmeopplæring
Konsulentkontrakten med svømmeskoleansvarlig Christin Buckland ble videreført av styret.
Instruktører i svømmeskolen har i 2020 vært:
Sean Buckland; Haakon Buckland; Caroline Kambe; Sophie Buckland; Tuva Selsaas; Eirin
Selsaas; Malin Helgesen; Mari Lien Børseth; Henriette Kvammen; Ulrikke Kvammen; Thea
Bjelland; Iselin Helgesen; Kasper Espenes; Farshid Mohamed; Charlotte Frøyland; Ida Lien
Børseth, Maria Carlsen, Therese Sirnes, Synne Sirnes, Ingvild Sirnes, Keilani Loren, Kristian
Olaissen, Tobias Engedal, Marlene Wulst, Lena Bloch, Max Bloch, Kaia Pettersen, Sara Lie,
Anna Lie, Emma Lie.
Svømmekurs skoleåret 2019/2020:
Kurs

Vinter

Vår

Håvåsen

Tysvær

Vannmerket

3

3

Hvalkurs

3

3

Skilpadde

4

Pingvin

Sveio Håvåsen

Høst
Tysvær

3

3

2

1

3

3

2

2

4

3

2

Selungen

4

4

Selkurs

4

Sjøløve

Sveio Håvåsen

Tysvær

Sveio

3

3

1

3

3

2

3

1

4

3

2

2

3

1

4

3

2

1

4

3

1

4

3

2

3

1

1

3

1

3

3

1

2

2

1

1

2

2

2

1

Delfin

2

2

1

1

2

2

2

1

Hai

1

1

1

1

1

1

0

1

Tryggivann svømmekurs arrangeres nå fast man-fredag på Håvåsen fra 1520 til ca kl 19. Vi
har en litt annen modell, hvor barna er i små grupper og vi kombinere flere kurs samtidig. Vi

ble sterkt rammet av nedstengingen i vår. Kom i gang med intensivt svømmekurs i juni
måned på Håvåsen. Tysvær var allerede nedstengt pga oppgradering av garderober.
Høsten ble nesten normal. Normal oppstart på Håvåsen, men ekstra ressurskrevende for å
hensynta smittevernregler. Ikke enkelt da vi har små garderober og forholde oss til. I Tysvær
og i Sveio ble oppstarten forsinket pga bassengklargjøring. Alt i alt, kan en si seg fornøyd
med aktiviteten som ble opprettholdt, innsatsen og tålmodigheten til instruktørene, og at
foreldre har satt pris på den aktiviteten vi har klart og opprettholde gitt de innstramminger vi
hadde å forholde oss til.
I 2013 inngikk vi en fast avtale med Haugesund Kommune om å ha svømmekurs i
skoleferiene. Vi har ca 30 barn på barne- og ungdomstrinnet på intensivt kurs i høstferien og
vinterferien. Dette er en ypperlig mulighet for barn og ungdom som ikke kan svømme til å
tilegne seg basis svømmeferdigheter som nå er blitt et krav i skolen. Høstferien 2020 gikk ut
pga korona.
I 2017 arrangerte vi for første gang SwimCamp for å dekke opp tidligere aktivitet gjennom
Gjensidige kurs. Aktivitetene var en blanding av uteaktiviteter, samt 3 daglige strukturerte
svømmeøkter. I 2020 utgikk denne aktivitet pga kororna og at Haraldshallen var stengt. Vi
arrangerte derimot halvdagskurs, 2, 5 t a 5 dager, 3 uker i juli på Håvåsen, Sommerkurs. Et
enklere konsept, sammenlignet med SwimCamp. Dette ble og en suksess.
Barnehagekurs: Vinteren kom godt i gang, men våren ble amputert pga kororna. Vi fikk
gjenopptatt barnehagekurs i Haugesund og Tysvær ut på høsten. Vi har flyttet all
barnehagesvømming i Haugesund fra Håvåsen til Havnaberg, som innebærer et litt strengere
regime med tilganger og regler, pga at dette er i ett eldresenter. Aktiviteten har og vært preget
av det nye kohort systemet og tid til rengjøring av garderober etc.
Skolekurs; opprettholdt skolekurs for Frakkagjerd. Grinde skole er nå erstattet av Bokn skole
i Tysvær, opplæring for 3. – 7. kl. I tillegg har vi hatt kurs for Flyktningtjenesten i
Haugesund, onsdagskvelder på Håvåsen.
Klubben har forpliktet seg, gjennom en avtale med Norges Svømmeforbund (NSF), å skolere
instruktørene og følge opplegget som ligger i Norges Svømmeskole. Avtalen gir tilbake
ytelser fra NSF. Svømmeskolen bruker aktivt de tidspunkter vi får tilgjengelig basseng. Dette
krever vedlikehold av en stab på enhver tid på ca 20-25 instruktører inklusiv
senior-hovedinstruktører som kan ta aktiviteter på dagen. Vi har hatt ca 3 instruktører i
tilnærmet 90 % stilling, i tillegg til en ca 20 % stilling for svømmeskoleansvarlig.
For å ivareta et godt miljø for medarbeiderne arrangeres det et årlig julebord samt sosiale
sammenkomster for instruktørene. Det er viktig å skape et godt miljø blant de ansatte. De er
klubbens ansikt utad, og vi kan trygt si at vi for det meste mottar gode tilbakemeldinger fra
foreldre.

7 Sponsor
Elin Rykkje og Christine Førre ble sponsoransvarlig våren i 2020. Vi fikk dette ansvaret rett i
oppstarten av Corona og vi må bare beklage at arbeidet med å skaffe nye sponsore for 2020
ikke ble jobbet så mye med pga korona. Dette resulterte i at vi kom for sent i gang i 2020 til å
søke etter støtte fra bedrifter for fjoråret. Så i Okt- Des startet vi heller på søket om nye
sponsore for 2021. Men, allikevel har vi vært heldige og vi fikk noen av sponsorinntektene
inn på 2020 budsjettet, så inntektene i 2020 endte til slutt på kr 117 755,-

8 Resultatregnskap og egenkapital
Klubben fikk et positivt resultat på kr 509 915,03 opp fra kr. 69 554,14 i 2020.
Reduksjon i utgifter som normalt påløper i forbindelse med stevner og reiseaktivitet
kombinert med inntekter fra svømmeopplæring og corona-støtte for bortfall av inntekter
bidrog til det store overskuddet.

Egenkapitalen per 31.12.20 var på 2 612 846,73 kr.
HSK har god egenkapital som den ønsker å beholde og jobbe kontinuerlig for å sikre, for
videre å legge til rette for sunn drift med gode muligheter for å utvikle klubben videre.

-

Sak 9 - vedlegg resultatregnskap

Sak 16 - vedlegg budsjett for 2020

