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Sak 1 
Innkalling, saksliste og frammøtte medlemmer er godkjent 
Vedtak: godkjent 

Sak 2 
Konstituering 
Forslag til referent og to personer til å skrive under protokoll: 
Referent: Renate  
Signatur: Elin og Magnhild 
Vedtak: Godkjent 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2018 
IL Skarphedin svømming 

 
I 2018 har styret hatt styre- og arbeidsmøter ved behov, og gjennom året har vi behandlet ulike 
saker. De viktigste sakene vi har jobbet med er svømmeprosjektene vi har hatt i samarbeid med 
Nome statlige mottak (UDI og IMDi), NAV Nome og NBVO. I tillegg har vi prosjekter i Sauherad 
og for babyer i Bø. Svømmeskoleprosjektet i Bø, Heithølen, er i vekst og begynner å kunne stå 
på egne bein.  
 
Kjernevirksomheten vår, fredagsgruppa bane 1-6, er stabil, og vi har hatt fokus på rekruttering 
og skolering av nye og gamle instruktører/trenere/aspiranter.   
 
Det har vært vanskelig å få inn treningsavgiften til alle deltagerne våre, og dette tar mye tid. Vi 
har en god del barn/unge fra lavinntektsfamilier. Våren 2018 fikk vi 30.000,- av Sauherad 
kommune til å dekke opp noe av dette. Vi har et forbedringspotensial mtp å få dekt opp 
utestående treningsavgifter. Vi mener det er viktig at barna er med på aktiviteten vår, og at vi må 
finne gode løsninger, men dersom denne utviklingen vedvarer må vi ta tak i det.  

 
Styret har bestått av 

Leder: Renate Øien På valg 

Nestleder/kasserer Elin McGowan På valg 

Styremedlem  Sissel Rui På valg 

Ungt styremedlem Andres McGowan Ikke på Valg 

Vara Marit Richards På valg 

 
I 2018 har vi hatt tilsammen: 
Trenere/instruktører: 17                          Assistenter: 5 

 
Per 31.12.2018 hadde vi ca. 250 deltagere og vel 202 registrert i Min Idrett. Aldersspennet er fra 
3mnd til 70 år.  

 
 
IL Skarphedin svømming har fått økonomisk støtte og medlemsbaserte tilskudd fra mange ulike 
aktører – se regnskap 2018.  
Vi takker alle som har støttet oss!  

 
IL Skarphedin svømming har brukt FB og SMS-tjenesten til TiV aktivt for å kommunisere med 
medlemmene. Hjemmesiden oppdateres ved behov. Sommeravslutningen ble holdt på 
Samfunnshuset på Gvarv fredag 4.mai og svømmere med foresatte deltok – alle hadde med seg 
mat til felles buffet.  
 

 
For styret: Renate Øien 
 

 
Gvarv mars 2019 
 
 
_____________________________                           ___________________________ 
 
 
_____________________________                          ___________________________ 

 



Sak 3 Årsmelding 2018 
Vedtak: godkjent som den foreligger 

 
 
 

 
Sak 4 Regnskap 2018 
Godkjennes som det foreligget 

 
 
Sak 5 Budsjett 2019 
Budsjett 2019 godkjennes, men det må revideres på første ordinære styremøte etter årsmøtet.  
 
Vi må i tillegg lage egne budsjett til alle aktivitetene og prosjektene våre, som ikke er i 
Gullbringbadet bane 2-6. Bakgrunnen for dette er at vi gjennom året holder ulike 
prosjektbaserte tilbud som varer i korte, eller lengre perioder og er personavhengig for 
gjennomføringen. For eksempel damegruppe gjennom NAV Nome, eller UDI og IMDi, 
Babysvømming og tilbudet vi har i Sauherad.  

 
 



 
 

 
Sak 6 Handlingsplan 

 

 

 
Handlingsplan 2019 
IL Skarphedin svømming 

 
Vi er den eneste aktøren i vårt distrikt som har svømmetilbud til barn, ungdom og voksne. Det er 
viktig å fortsette fokuset på at vi skal være et lavterskeltilbud. I tillegg skal inkludering, 
idrettsglede, mestring og sunne holdninger være en del av oss. Det er viktig å jobbe videre med 
å utvikle oss slik at vi beholder OG rekrutterer ungdom i alderen 12-18 år. 
 
Treningsgruppa 
Trener en gang i uka, fredager kl.1530-1700. Dersom det er ønskelig vil det legges til rette for å 
utvide tibudet, men initiativet må kommer fra utøverne selv. 
 
Svømmeskolen 
Svømmeskolen er per i dag to-delt, Gullbring badet bane 2-6 og prosjektskolen som er i bane 1, 
Heithplen og øvrige basseng i Midt-Telemark. Disse tilbudene videreutvikles i 2109.  
 
Prosjektarbeid 
I 2019 skiller vi ut alle prosjektene fra svømmegruppa og for å lette regnskapsarbeidet. Styret og 
prosjektgruppene møtes en gang per mnd., og jobber uavhengig av hverandre, men svarer til 
styret. Elin, Magnhild og Renate vil få betydelig merarbeid dersom vi får innvilget søknadene 
som ligger ute (IMDi, UDI, BUFDIR), og de vil motta godtgjørelse/lønn for dette.  
 
Aktive 
Vi satte et mål i 2018 om å nå 150 aktive/medlemmer i Min Idrett, ved årsskiftet passerte vi 200. 
Vi vil fortsette å jobbe mot nye mål i 2019, og 250 registrerte mellom 0 og 20år bør vi få til.  
 
Skolering 
Alle våre instruktører/trenere og assistenter/aspiranter skal få nødvendig skolering og vi 
arrangerer samlinger et par ganger per semester.  
Arbeidsgiveransvar 
Instruktører/trenerer mottar godtgjørelse/lønn for sitt  arbeid i klubben. Viksne instrktører kan 
velge mellom godtgjørelse eller at ett barn deltar gratis. Andre avtaler kan gjøres av styret.Vi 
ønsker å være en god arbeidsplass. 
 
Utstyr 
Nødvendig utstyr kjøpes inn ved behov. Før jul 2018 fikk vi 300.000,- av DNB stiftelsen og disse 
midlene er øremerket prosjekt i Sauherad.  
 
Økonomi 
Økonomien er god, men vi har en økende grad av svømmere som ikke betaler 
treningsavgidt/egenandel. Dette må styret ha økt fokus på i 2019. Vi søker om midler gjennom 
året fra ulike stiftelser og kommunenen. Vi må jobbe for å finne flere dugnader. Pt er vi med på 
Dyrsku’n, har basarer.  
 
Styrearbeid 
Styrearbeid gjøres en gang per mnd.  
 
Sosiale tiltak 
Viktig og avholdes ved behov og i dialog mellom styret og instruktører og trenere.  
 
Sikkerhet 
Alarmplan og årlig prøve gjennomføres jevnlig 



Internett 
Nettsider oppdateres jevnlig.  
 
Norges svømmeforbund 
Vi deltar på samlinger og kurs  
 
Annet 
Vi bør se etter andre måter å få ut våre tilbud – styret jobber med dette gjennom året. Vi må 
melde oss inn i Frivilligsentralen på Gvarv. Fokus på inkluderingsarbeidet sammen med NAV og 
Flyktningtjenesten i Bø.  

 
 
 

Sak 7 Valg 2019-2021 
Leder: Renate Øien 
Nestleder/kasserer: Elin K. Omholt McGowan                  
Medlemsansvarlig: Magnhild Versto                                  
Ungdomsmedlem: Andres McGowan                                
Vara: Sissel Rui 

Periode 
 2019 – 2021 
 2019 – 2021 
 2019 – 2021 
 2019 – 2020 
 2019 – 2020 

Sak 8 -  

 
 
Gvarv 24.mars 2019 
 
 
 
 
___________________________   __________________________ 


