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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 15. Februar 2022 
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Styret har bestått av: 

Leder   Remy Andreassen 
Nestleder   Camilla Halvorsen 
Sekretær  Linda Aaberg 
Kasserer   Jahn-Tore Fjeldstad 
Styremedlem Ina Jørgensen.  

Varamedlem  Rolf Pettersen 

Ansvarlig for konkurransegruppene 
Sportslig ansvarlig Jan Arne Molund  
A-gruppa  Aurora Kamnes 
B-gruppa  Malene Sagedal 
C/D-gruppa  Helena Christensen / Veronica Bjørlykke 

Ansvarlig for svømmeskolen 
Remy Andreassen/Ina Jørgensen/Veronica Bjørlykke 

Medlemmer  
I 2021 hadde Grimstad svømmeklubb en markant nedgang i antall medlemmer i forhold 
til tidligere år. Grunnen til dette er ene og alene Covid pandemien. Det har vært strenge 
begrensininger i antall i hallen og om foreldre kan følge barna inn i garderoben.  

Pr. 31.12.21 hadde klubben 277 (395 i 2020) betalende medlemmer. Det var 165 (220 i 
2020) jenter og 116 (175 i 2020)  gutter. Da også inklusiv voksne.  

Styremøter  
Det er avholdt 8 styremøter fra årsmøtet 2021 til årsmøtet 2022.

Svømmeskolen 
I 2021 har vi igjen hatt markant nedgang i antall medlemmer på svømmeskolen. 
Grunnen til dette er nok Covid med fare for smitte og strenge tiltak i hallen. Foreldre har 
i perioder ikke kunne følge barna inn. Det har vært tilbakemeldinger at da har endel 
måttet vente med påmelding til det er mulig. Det har også vært varierende oppmøte 
avhengig av smitte trykket i samfunnet og Grimstad. Noe som jo reflekterer at det er 
mange som ikke har fullført kurs og nivå. Men det har også vært mange som har trosset 
frykt og stilt på alle kursdager og som da har klart nivå evalueringer med glans.  

Damesvømming  
Svømmeklubben gjennomførte to kurs for damer i samarbeid med Grimstad kommune 
året 2021. 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.  

Svømmeopplæring/teknikkutvikling for voksne  
Dette tiltaket går hver mandag fra kl 2045 – 2130 og Hver Fredag fra 14.30-15.15 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.  
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Morgensvømming 
Dette tilbudet har vært gitt både på vår og høst semesteret. Da det har vært lite 
pågang har vi etter en stund tatt det bort fra påmelding slik at vi har kunnet 
planlagt/brukt banen til konkurranse gruppene. Og grunnet skille på de over og under 20 
har vi sett på det som noe vanskelig å få til pga covid tiltak.  

Konkurransegruppa 
Vi har i 2021 hatt mange gode prestasjoner selv om det har vært lange pauser både i 
trening og stevner. Vi har hatt flere utøvere på NmUngdom, ÅM, NM Junior/Senior og 
Nordsjøstevnet. Rekrutteringen til konkurransegruppen var på inngangen til 2021 lik året 
før, vi rekrutterer både gjennom svømmeskolen og blant barn og unge som henvender 
seg til oss.   

I tillegg til ettermiddagstreninger har det vært stort oppmøte på morgentreninger også.  

Treningsleirer  
Den «store» utenlandsleiren ble avlyst grunnet pandemi. Etter evaluering er den flyttet til 
vinterferie 2022. Ellers så arrangerte vi lokal høstferie leir. Trenerne hadde det sportslige 
opplegget. Så var det frokost etter morgentreningene på Scandic Hotel. Siste dag var alle 
gruppene i klatreparken i Kristiansand. Denne turen stod foreldregruppa for.  

Stevner  
GSK har i 2021 arrangert TerjeVigen. Det var god deltagelse både blandt egne svømmere 
og fra andre klubber i regionen. Det var ingen inngripende tiltak i denne perioden og det 
gjorde det enklere å få gjennomført stevnet.  

GSK har også deltatt på så mange stevner som mulig. Dvs de som har blitt arrangert i 
Agder og Porsgrunn. I tillegg var utøvere opp til og med 2005 modeller i Kongsberg på 
Låmø. Her gjorde GSK en flott figur med mange gode plasseringer og medlajer.  

GSK har hatt flere utøvere enn på lenge på nasjonale mesterskap. Fra Åm til Nm Senior. 
Vi ser at hard jobbing, disiplinerte treninger og ikke minst ett fantastisk godt trener team 
gir resulteter.  

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. I 2021 var vi godt innenfor disse reglene 
og GSK dommere er blandt kjernen på alle stevner som arrangeres i Agder.   

Livredningskurs 
Alle instruktører og trenere har gjennomgått livredningskurs, og i tillegg har noen 
foreldre også tatt kurs.  

Trener/lederkonferanse  
Alle trenerne deltok på den årlige trener-/lederkonferansen. 

Hjemmeside. 
Hjemmesiden til Grimstad svømmeklubb holder grei standard. Det er en "levende" side 
som trenger kontinuerlig oppdatering.  

Foreldremøter
Foreldremøte avholdt på Cafe Galleri. Godt oppmøte. Det ble gjennomgått generelt 
hvordan klubben fungerer/styres. Etter det hadde trenerne individuelle møter med hver 
gruppe. 

Sosiale aktiviteter
Avlyst grunnet pandemi.  
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I desember arrangerte vi den årlige monstersvømmingen, der ble det svømt fra 
500m av de yngste til 13000m av de eldste. Det sosiale i forbindelse med monstersvøm 
ble avlyst grunnet smittetrykket i kommunen.  

Klubbutvikling 
Avlyst grunnet pandemi 

GSK i media 
GSK er godt representert i Grimstad Adressetidene, leder og oppmenn har levert 
rapporter fra enkelte stevner til avisa. 

Økonomi 
Klubben har god økonomi. 

Grimstad, 22. februar 2022 
Remy Andreassen 
Leder



 

 

 

Grimstad Svømmeklubb (GSK) 

Kontrollutvalgets beretning for 2021 

 

I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollutvalget i GSK sin beretning. 

Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter GSKs regler og 

vedtekter.   

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å 

gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra styret i GSK. Vi har også gjennomgått styrets 

årsberetning for 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap og balanse. Kostnader er stikkprøvemessig 

kontrollert for attestasjon og dokumentasjon, og noen inntekter er kontrollert mot dokumentasjon.  

Balansen viser klubbens verdier og de vesentligste balanseverdiene som bankinnskudd er kontrollert mot 

underliggende dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr. 31.12.   

Regnskapet viser et underskudd på kr 86 426 og ved årsslutt 2021 er den bokførte egenkapitalen kr 1 451 

132.  Samlede bankinnskudd ved årsskiftet var kr 1 503 967. 

Samlet sett er det kostnadsført kr 530 811 som utbetaling til trenere. Styrehonorar er kostnadsført med kr 0. 

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av GSK: 

Kontrollutvalgets vurdering er at GSK drives på en god måte og i henhold til retningslinjer i lovverk og 

klubbmanual. 

Åpenhet og transparens er verdifullt i alle idrettsklubber. Det er nyttig at klubbens retningslinjer, vedtekter 

og offisielle rapporter, gjøres lett tilgjengelig for alle klubbens medlemmer, for eksempel på klubbens 

nettsider. Dette ivaretar behovet åpenhet og kan være avklarende dersom evt. spørsmål om f.eks. habilitet 

ved enkeltavgjørelser skulle oppstå.    

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut over det 

som fremgår av denne beretningen. 

  



 

 

Konklusjon 

Det er kontrollutvalget konklusjon at styret utført de oppgaver som det er tillagt etter loven, og 

kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2021 godkjennes av årsmøtet. 

 

 

 

Kontrollutvalget GSK, Grimstad 13.februar 2022 

 

 

 

Tore Møster    John Ove Omland 
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Handlingsplan for 
Grimstad svømmeklubb 2022 

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 når prosjektet 
starter.  
Klubben må ha en løpende dialog med kommunen om halltider. 

Aktivitetsutvikling 
Klubben vil fortsette å utvikle klubbmanualen. 

Klubben vil i 2022 spesielt satse på: 
 Få frem flere LÅMØ/ÅM/UM/NM 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 tilbud på alle nivåer dersom etterspørsel tilsier det og klubben 

har ressurser til 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. 
Intensivere arbeidet mot potensielle sponsorer og samarbeidspartnere. 


