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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 2021.

Sak 8: Behandle idrettslagets årsmelding.
Se vedlagt årsmelding for 2021
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsmelding for 2021.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap.
Se vedlagt regnskap. Styreleder presenterer, men kasserer Knut Magnus Odland gjennomgår .
Marion Degerstrøm kontrollerte regnskapet.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskap for 2022 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, denne summen vipses til HSK.
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 (går ut av styret)
- Styremedlem: Lisbeth Gjil ( går ut av styret)
- Styremedlem: Øystein Vestre (ikke på valg - et år igjen)
- Styremedlem: Mary Ann Bratvold Tørresdal (ikke på valg - ett år igjen)
- Styremedlem: Maren Økland (ikke på valg - et år igjen)

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
16.9 To medlemmer til å kontrollkomité
- Marion Degerstrøm og styret foreslår tilleggskandidat
- Camilla Teikari Bø, foreslår som tilleggskandidat
16.10 Sponsoransvarlig - Elin Rykkje og Christine Førre
16.11 Dugnadsansvarlig - Heine Andre Askeland
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1. Styret
Styret som ble konstituert for 2022 på årsmøtet

Leder:

Christine Førre

Nestleder:

Øystein Vestre

Kasserer:
Sekretær:

Mary Ann Bratvold Tørresdal

Styremedlem:

Øystein Vestre

Styremedlem:

Mary Ann Bratvold Tørresdal

Styremedlem:

Maren Økland

Styremedlem:
Varamedlem:

Carsten Kickstat

Andre tillitsverv:
Oppmann:

Lisbeth B. Gjil

Stevneansvarlig:

Maren Økland

Dugnadsansvarlig:

Heine Askeland og styret

Svømmeskolesansv.:

Christin Buckland

Sponsoransvarlig:

Elin Rykkje og Christine Førre

Regnskapsfører:

Svein Erik Larsen

Revisjon

Marion Degerstrøm

Valgkomite:

Mona Eritsland

2. Koronaåret 2021
KARMØY 24-25/04.2021
Et stevne som er preget av CV19. HSK og KSK eneste deltakere de ble delt opp i hver sine
puljer. Det ble mye bra svømming for begge klubbene.
Haugesund 8-9/05.2021.2021
Et stevne som var preget av CV19 det også. Begrenset for HSK og KSK dette stevnet også.
Det ble også mange bra resultater her også.
STAVANGER ELITE 7-9/05
Der deltok HSK med tre svømmere det var Helene, Kristian og Mari. Det ble ett stevne med
ok resultater
Karmøy 05-06/06 2021
Det var første gang HSK og KSK fikk konkurrere i sammen på over et halvt nå, så det var
kjekt. Det ble mange bra tider av begge klubbene. Det var flere utøver som klarte flere NM
krav.
Bergen Swim Festival 11-12-13/06. 21
HSK deltok med tre svømmer på grunn av CV19 restriksjoners. det var Mari, Helene og
Kristian , det ble tre klubbrekorder av Kristian 200 bryst, 100 bryst og 50 bryst.
NM Langbane Bergen 2021 03-04-05-06/07
HSK deltok med 7 svømmere de som var med var Maria, Elida, Mari, Hedda, Kristian og
Helene det ble en del personlige rekorder i 50 m basseng. Beste plassering fikk Kristian med
en 6 plass
LÅMØ vest 2021 03-04-05/09
HSK deltok med 9 svømmere det var Olivia, Emma, Håvar, Martine, Selma, Mette, Elida,
Hedda og Malin. De som fikk medaljer var, Elida 2 tredjeplasser og Hedda 2 andreplasser
Araberswim 11-12/09 2021
HSK deltok med 21 svømmere det ble et stevne med en del personlige rekorder og mange
gullmedaljer. Elida var på samling i Bergen med svømmere fra Vestlandet den helgen
ÅM i Sandnes 24-25-26/09 2021
HSK deltok med fem svømmere Det var Olivia, Håvar, Martine, Elida og Hedda. Det ble en
mange forbedringer fra LÅMØ vest.
SSK kvalikken Stavanger 02-03/10 2021
HSK deltok med 22 svømmere, det ble mange personlige rekorder og det ble 23 førsteplasser.
De som fikk gull var Endre, Charlotte, Emma, Selma, Mette, Elida, Mari, Hedda, Kristian,
Aasmund og Malin

NM Ungdom Stavanger 22-23-24/10 2021
HSK deltok med tre svømmere og tre stafetter. De som var med var individuelt Endre, Elida
og Hedda og de som var med for stafetten var Martine , Olivia og Thorvald. Hedda fikk en b
finale på 50 cr med tiden 27,52,
HSK deltok med 11 svømmere, det ble svømt veldig bra av Kristian med 2 klubbrekorder på
100 og 50 bryst. Kristian fikk også 2 finaler og vant 50 bryst.
Nordsjøstevnet 29- 30-031/ 10-2021
HSK deltok med 11 svømmere, Kristian satt 2 klubbrekorder på 100 og 50 bryst. Kristian
fikk også en gullmedalje.
NM Porsgrunn 11-12-12-14/ 11.02021
HSK deltok med 8 svømmere, tre svømmere kun for stafett. Det ble et stevne med ingen
personlige rekorder. De som var med Gustav, Kristian, Mari, Helene, Hedda så var Thorvald,
Endre og Martine for stafettene. Gustav svømte B finale på 100 rygg.
Julesprinten 28/11.2021
HSK Deltok med 21 svømmere , det ble mange personlige rekorder. Det ble 4 gull. De som
fikk gull var Martine, Håvar, Mette og Hedda .
Sandnes 10-11-12/12,2021
HSK deltok med 14 svømmere , det ble et stevne som ble rammet av mye syke svømmere fra
HSK. De som var med satt mange personlige rekorder. Det ble 18 gull de v som fikk gull var
Olivia, Emma, Martine, Mette, Hedda, Kristian, Aasmund, Malin og HSK jenter 4x50 fri. De
som svømte var Olivia, Malin ,Selma og Emma
Det ble dessverre ikke treningsleir vinterferien og sommeren 2021, men, vi fikk det heldigvis
til i høstferien. Da gikk turen til Løkken, en hyggelig og god treningsleir med ca 20
svømmere som deltok i tillegg til 2 trenere og 2 reiseledere.

Styret
HSK styret har vært tilpasningsdyktige under Covid pandemien. Vi har fått gjennomført alle
styremøter med personlig oppmøte med en 6 ukers intervall, bortsett fra ett i desember når
covid blusset opp og strenge retningslinjer iverksatt. Vi har hatt noen gode møter, fordelt
oppgaver oss imellom og alle har bidratt, vært hjelpsomme. løsningsorienterte og hatt en
positiv innstilling.
Tusen takk til et engasjert, kunnskapsrikt og positive styremedlemmer!!
En spesiell takk til Knut Magnus som har gjort en utmerket jobb som kasserer, strukturert,
ryddig og pliktoppfyllende. Vil også takke Lisbeth som har bidratt godt med organisering av
turer, overnatting på stevner og ellers som vår personlige covid konsulent ;)
Haraldshallen ble stengt pga oversvømmelse 26,Jan Vi var heldige å fikk trene i Vormedalshallen og Kopervik i perioden hvor Haraldshallen ble
stengt.
Folketoget 17. mai 2021 ble avlyst. 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. Håper å få dette til i 2022.
-SommerSosialkomiteen gjennomførte og en koselig sommeravslutning for våre svømmere, med
grilling, lek og bading på Vigdarheim i Sveio. Pga covid restriksjoner ble det dessverre ikke
anledning for foreldre og søsken å være med denne gangen. Men, det ble et fint og
minnerikt arrangement allikevel.
Vi fikk også til en samling i høst på Torvastad minigolf, her ble det grilling og kos, et veldig
trivelig arrangement totalt sett, her var både foreldre og svømmere invitert.

Pga reiserestriksjoner og usikkerhet ift utenlandsreise reiste vi ikke til Torremolinos i 2021.
Styret vedtok å fremskynde bruken av pengene overført reiseselskapet til 2022 i håp om at
sommerleir da burde bli mulig, enten i Spania eller noen av de andre stedene Escape travel
hadde avtale med. Vi satser på å få til treningsleir i Torremolinos i 2022 :)

-HøstAraberswim klarte vi avholde den vanlige helgen 11. og 12. september. 8 klubber var
tilstede, men 120 utøvere. De som til daglig trente sammen ble regnet som hver sin kohort
og ble spredt utover oppmerkede soner på tribunen og i turnhallen når de ikke hadde egne
øvelser. Vi hadde samme opplegget som fjoråret for å ivareta smittevern reglene: 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 tribune områder.
Ingen ble meldt smittet etter stevnet og styret hadde full kontroll på alle som hadde vært i

Haraldshallen til en hver tid. Til tross for en noe redusert oppkjøring til stevnet ble det 47 nye
personlige rekorder, 51 gull, 8 sølv og 3 bronse til Haugesund svømmerne.
Rekruttstevne ble arrangert 14.november. 3 klubber var tilstede med 55 deltakere tilstede.
Foresatte til c-gruppa og aktive svømmere var tidtakere, Thorbjørn gjorde en strålende jobb
som speaker, og de fleste foresatte hadde dugnadsoppgaver knyttet til gjennomføringen av
rekruttstevnet. Mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde barn, foresatte og trenere.
Juleavslutning klarte sosialkomitéen få til en koselig samling på Kringsjå. Det ble servert
grøt, saft, kaffe og kakao. Det ble også loddsalg. Takk til komiteen bestående av Joyce og
Ina!

Aktive utøvere
Fakturering av medlemmer for høsten viste en liten nedgang i antallet medlemmer.
Rekruttgruppa har nå økt i antall utøvere, gjennom høsten. På konkurranse gruppene har vi
hatt et stabilt antall svømmere det siste året.
Ved utgangen av 2021 kunne vi rapportere om følgende fordeling i gruppene:
A1 - HTG svømmerne, trener Øystein: 18 utøvere
A2 - Konkurransegruppe, trener Jørn: 14 utøvere
B - Konkurranse Kandidater, trener Torbjørn: 14 utøvere
C - Rekruttgruppa, trener Therese og Maria C: 24 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 løses 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.

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
Det har i 2021 dessverre vært lite dugnadsarbeid som har vært en inntektskilde for klubben.
Sildabordet desverre avlyst i 2021 også. Det har heller ikke vært oppdrag for tømming og
vask av bolig. Her håper vi å få en oppgang i 2022.
Styret vil 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. Vi har stadig behov for å få flere dommerer, dette er en fin måte
å bidra med dugnad til klubben, ble bedre kjent med sporten og bli kjent med svømmerne og
foreldre i klubben og i kretsen.

6. Svømmeopplæring
Året 2021 var også preget av koronatiltak. Vi hadde en stans tidlig i året, og oppstart ble
utsatt til slutten av januar. Ny driftsstans i mars/april. Det ble satt inn ekstra ressurser for å
hjelpe barn i garderoben i de høyeste smittetoppene, for å avlaste antall mennesker i
garderobene.
Sommeren ble all-time high, men full aktivitet i hele 7 uker. Kommunene hadde fått tildelt
koronamidler og vi hadde til sammen 4 uker med Swimcamp, 3 uker for Haugesund
kommune og 1 uke for Tysvær/Bokn kommune. I tillegg hadde vi 3 uker med gratis
svømmekurs på Håvåsen, midler tildelt fra Gjensidige. Det var en krevende sommer på
mange måter, men også positivt og lærerikt. Vi fikk tilslutt en god modell som vi vil fortsette
med, og håper at vi kan gjenta noe av dette sommeren 2022.
Høsten ble det tilnærmet normal med god aktivitet på tryggivann kurs i Sveio, Tysvær og på
Håvåsen. Lørdagen på Håvåsen ble brukt til kurs for flyktninger.
Svømmeskolen har nå full aktivitet hver ettermiddag, plus lørdager i Tysvær, kurser i
skoleferien bortsett fra påskeferie. Vi er spente på hvor mye vi får til sommeren 2022, men
håper normalen blir framover blir 3-4 ukers aktivitet. Vi trenger en god stab og har i snitt 20
instruktører i arbeid ukentlig. Vi har 4 som jobber også dagtid. Sommeren 2021 fikk vi inn ca
5 instruktører som har flyttet utenbys og jobbet ekstra for at vi skulle kunne gjennomføre 4
uker med Swimcamp. Veldig kjekt å få tidligere instruktører tilbake.
Barnehagekurs har gått som normalt nå i høst, ble en amputert vinter og vår pga korona.
Haugesund kommune overførte driften til oss pga manglende kapasitet hos dem. Dette
innebærer at vi må søke om midler, ha løpende dialog med Havnaberg hvor alle Haugesunds
kursene gjennomføres, samt taxi som skal kjøre barna fram og tilbake til bassenget. I tillegg
organisere hvem av barnehagene som skal få svømming, sette opp timetabell for hver
barnehage og ha direkte kontakt med dem. Dette har tatt ekstra tid, men har gått seg til og
gjennomføres nå på en god måte. I Tysvær har vi kurs torsdager for barnehagene og en gang i
året har vi en kursrunde i Nedstrand for barn i det området.

Driftsmessig har bassengene vi bruker fungert ok. Vi erfarer litt problemer med at Håvåsen
brukes på dagtid av 2. klassingene og er i full bruk dagtid. All driftsstans der er pga uhell av
disse brukerne, som gjør at driftsenheten må sjokk-klore og vi må kansellere ettermiddagens
kurs. Vi har klart på en god måte og kompensere kurs med å ta igjen tapte dager ved bruk av
lørdager på Håvåsen. I Sveio har de og hatt driftsproblemer høsten 2021, spesielt med å holde
på vanntemperaturen. Haugalandet preges av slitte og gamle anlegg, og ja vi ser fram til
bedre rammebetingelser for svømmeopplæringen. Tysværbassenget er desidert den beste
plass for all svømmeopplæring, er og en kjekk plass for alle instruktørene. I snitt har vi ca 50
barn pr kurstime i aktivitet i Tysværbassenget(ene).
Viktig å ha et godt miljø for instruktørene og i 2021 klarte vi å gjennomføre julebord rett før
nedstengningen før jul. Det ble en på en måte en ekstra bonus

😊

Historisk sett har Svømmeskolen hatt en mini-10 års jubileum. Det er 10 år siden
svømmeskoleansvarlig startet opp med kurs etter en lengre periode med opphold pga
driftsstans på Håvåsen. Modellen har blitt gradvis endret og 2021 ble ett stort merkeår, hvor
omsetningen passerte 3 mill kroner. I løpet av en 10 års periode har vi gått fra ca 300 000 til 3
000 000, kurs 2. ganger ukentlig til hver dag og mye aktivitet i ferierer. Haugesund
Svømmeklubb kan være stolte av det fantastiske bidraget de gjør med å lære barn og unge å
svømme på hele Haugalandet. Snitt alderen for barn som blir svømmedyktige hos oss, har og
gått ned med ca 4 år, sammenlignet med oppstarten 10 år siden!

7 Sponsor
Vi fikk i 2021 samarbeids avtale med klubben.no på 3 år.
I 2021 har vi fokusert på å beholde de samme sponsorene som vi hadde fra 2020.
Haugaland Kraft er med oss videre, Kjellesvik & Severinsen, Møller Bil (minner om avtalen
vår dersom en kjøper nybil som er 2500,- til klubben om en nevner at en er medlem), HTG,
Biomar, Rema 1000 Solvang/Kvala, ………………………
Venter i spenning på om vi beholder Haugesund sparebank som hovedsponsor.
I tillegg var vi så heldige og fikk 100 000 til HSK av Seglem og vi mottok også 10 000 i støtte
fra Equinor. Tusen takk til Elin for den gode jobben hun gjør.
Vi kan nå bestille klubbtøy fortrinnsvis 4 ganger pr år. Alle har nå fått nytt klubbtøy med
riktige sponsorlogoer på, samtidig får vi 20% rabatt på klubbtøy og annet svømmeutstyr i
nettbutikken forutsatt at HSK reklamerer iht avtale med Klubben.

8 Resultatregnskap og egenkapital

-

Sak 9 - vedlegg resultatregnskap 2021

Sak 16 - vedlegg budsjett for 2022

