Årsmøte
Grimstad Svømmeklubb
Tirsdag 09. Mars 2021
Kl: 20.00 Grimstad Ungdomsskole
Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Behandle Årsmelding
Behandle Regnskap for 2020.
Vedta Budsjett for 2021
Behandle Handlingsplan 2021
Behandle innkomne saker:
a) Ekstraordinær leir

9. Foreta følgende Valg:
a) Leder
b) To styremedlemmer, Ett varamedlem og Utøver representant
c) Øvrige valg i henhold til valgkomiteens innstilling
d) Kontroll utvalg med To medlemmer og Varamedlem
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
f) Valgkomité med leder, To medlemmer og Varamedlem
g) Politiattest ansvarlig og vara politiattest ansvarlig
Leder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Grimstad 23. Mars 2021
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Årsmelding for 2020 Grimstad Svømmeklubb
Styret har bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Remy Andreassen
Camilla Halvorsen
Linda Aaberg
Jahn-Tore Fjeldstad
Ina Jørgensen.

Varamedlem

Redas Luksiane

Ansvarlig for konkurransegruppene
Sportslig leder
Jan Arne Molund
A-gruppa
Aurora Kamnes
B-gruppa
Malene Sagedal
C-gruppa
Helena Christensen
D-gruppa
Solveig Haveland/Kristine Hokland/Malene Sagedal
Ansvarlig for svømmeskolen
Aurora Kamnes/Remy Andreassen/Ina Jørgensen
Ansvarlig for damesvømming på søndager
Svømmeskolen
Medlemmer
Pr. 31.12.20 hadde klubben 395 betalende medlemmer. Det var 220 jenter og 175
gutter. Da også inklusiv voksne.
Styremøter
Det er avholdt 8 styremøter fra årsmøtet 2020 til årsmøtet 2021.
Svømmeskolen
Året startet fantastisk med mange påmeldte barn og en motivert gjeng med instruktører.
Det var fokus på opplæring av instruktører og å få barna raskere gjennom kursene med
gode ferdigheter. Det var også lagt opp til roligere arbeidsforhold for instruktører med at
hallen kun var for barn og instruktører. Foresatte måtte vente på gangen. Kun de med
spesiellt behov for oppfølging fikk være med inn i hallen. Det var god progress på
kursene og god flyt på svømmeskolen. I mars smalt Covid-19 pandemien ned over oss
og svømmeskolen ble stengt. Kursene ble avsluttet og det ble bestemt at barna skulle
flyttes opp et hakk og legges inn ekstra ressurser på høstsemesteret. Når høstsemesteret
kom igang var det med restriksjoner fra kommunen med tanke på antall barn og
instruktører i hallen. Det måtte også ansettes smittevernsvakt for å sluse barn inn på
kurs. Høstsemesteret var krevende med tanke på logistikk inn og ut av hall og
garderober. Foreldre fikk ikke følge barna gjennom garderobe/dusj. Etterhvert begynte
endel å falle fra pga opplegg og bekymring for smitte. Svømmeskoleansvarlig sa også
opp stillingen på høsten.
Damesvømming
Svømmeklubben gjennomførte to kurs for damer i samarbeid med Grimstad kommune
året 2020. Damesvømming-kurset på søndag morgen er et tilbud til kvinnelige
flyktninger som enten trenger vanntilvenning eller enkel svømmeopplæring. Kurset har
som mål å gjøre damene trygge i vann, å lære dem sikkerhet i og i nærheten av vann og
enkel svømming. Det er svært sprikende ferdigheter på deltagerne, og det er varierende
hvem som kommer på kurs fra gang til gang. Det er derfor valgt å ikke ha et for fast
opplegg på kurset, men heller ta det litt ad hoc etter hvem som kommer. Vårkurset ble
på lik linje som resten av klubben stengt ned pga pandemien.
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Svømmeopplæring/teknikkutvikling for voksne
Dette tiltaket går hver mandag fra kl 2045 – 2130 og Hver Fredag fra 14.3015.15 Vi opplever en stabil deltakelse, og det er mange innvandrere som ønsker å delta
her.
Det møter normalt 10-15 svømmere på fredags gruppe og 14-20 på Mandagskveld. Disse
kursene ble også stoppet opp på våren pga pandemien.
Konkurransegruppa
Vi har i 2020 hatt endel flotte prestasjoner selv om det har vært lange pauser både i
trening og stevner. Vi har hatt to utøvere på NmUngdom og to utøvere på
Nordsjøstevnet. Rekrutteringen til konkurransegruppen var på inngangen til 2020 positiv,
vi rekrutterer både gjennom svømmeskolen og blant barn og unge som henvender seg til
oss. Men etter pandemiens utbrudd har flere falt fra og det er nå en nedgang i
konkurranse svømmere i forhold til 2019.
I tillegg til ettermiddagstreninger har det vært stort oppmøte på morgentreninger også.
Klubben jobber med å få enda fler på isse treningene.
Treningsleirer
Avlyst grunnet pandemi.
Stevner
GSK har i 2020 arrangert kretskarusellen og Klubb Cup Vi har også deltatt på mange
andre stevner.
Dommere
I 2020 hadde vi et godt antall dommere. Klubben er helt avhengig av å ha minst fem
dommere for å få arrangere stevner. Og klubben må bidra på stevner der GSKere deltar.
Livredningskurs
Alle instruktører og trenere har gjennomgått livredningskurs, og i tillegg har noen
foreldre også tatt kurs.
Trener/lederkonferanse
Klubben deltok på den årlige trener-/lederkonferansen.
Hjemmeside.
Hjemmesiden til Grimstad svømmeklubb holder grei standard. Det er en "levende" side
som trenger kontinuerlig oppdatering.
Foreldremøter
Avlyst grunnet pandemi
Sosiale aktiviteter
Avlyst grunnet pandemi.
I desember arrangerte vi den årlige monstersvømmingen, der ble det svømt fra 500m av
de yngste til 10000m av de eldste. Etterpå ble det burger og pizza på Cafe Galleri. Dette
er en populær juletilstelning som også de minste ville være med på.
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Klubbutvikling
Avlyst grunnet pandemi
GSK i media
GSK er godt representert i Grimstad Adressetidene, leder og oppmenn har levert
rapporter fra de fleste stevnene til avisa.
Økonomi
Klubben har god økonomi.
Grimstad, 23. mars 2021
Remy Andreassen
Leder
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Handlingsplan for
Grimstad svømmeklubb 2021
Grimstad svømmeklubbs visjon
Alt for din svømmedrøm
Grimstad svømmeklubbs verdier

Glede, Samhold, Konkurranse
Anleggsutvikling
Grimstad svømmeklubb skal fortsette å jobbe for å påvirke design og halloppsett i
den nye svømmehallen som skal bygges på Campus i Grimstad.
Klubben må ha en løpende dialog med kommunen om halltider.
Aktivitetsutvikling
Klubben vil fortsette å utvikle klubbmanualen.
Klubben vil i 2021 spesielt satse på:
• Få frem flere LÅMØ/ÅM/UM svømmere.
• Fortsette å videreutvikle svømmeskolen og få frem flere konkurranse
svømmere
• Arrangere minst 2 sosiale aktiviteter
• Fortsette å utdanne instruktører, trenere og dommere
• Fortsette å utdanne styremedlemmer
• Fortsette å forbedre/utarbeide sportslig plan
• Fortsette med morgensvømming dersom etterspørsel tilsier det
Klubbutvikling
Bruke GSK-manualen aktivt på alle nivå i klubben.
Ha deltakelse på trener-/lederkonferansen.
Ha deltagelse på kompetansehelgen.
Kommunikasjon
Videreutvikle og oppdatere klubbens hjemmeside og facebook side.
Klubbøkonomi
Fortsette inntektsgivende arbeid.
Fortsette arbeidet mot potensielle sponsorer og samarbeidspartnere.
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Valgkomiteens innstilling til nytt styre Grimstad svømmeklubb årsmøte 2021.
Innstilling:
Leder: Remy Andreassen (Velges for et år)
Nestleder: Camilla Halvorsen (Ikke på valg)
Sekretær: Linda Kråkenes Aaberg (Velges for to år)
Kasserer: Jan Tore Fjellstad (velges for et år)
Styremedlem: Ina Jørgensen (velges for ett år)
Varamedlem: Rolf Pettersen (velges for ett år)
Ungdomsrepresentant: Anton Mårtensson (velges for ett år)
Kontroller utvalg:
Leder: Tore Møster
Medlem: John Ove Omland
Varamedlem: Bjørn Haveland

Begrunnelse: Det er i år liten utskifting av det sittende styret, ny vararepresentant anbefales
valgt inn ved Rolf Pettersen. Styret vil med denne sammensetningen representere alle deler
av Grimstad Svømmeklubb. Kjønnsbalansen er godt ivaretatt. Utøverne er representert
gjennom en aktiv konkurransesvømmer, han er inne i sitt andre år som representant for
utøverne.
mvh
Anders Krakstad
Leder valgkomiteen GSK
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