
 

 

Referat fra styremøte i OSK 16. juni 2020 

Til stede: Håvard Johnsen Bekk, Hedi Anne Birkeland, Robert Svendsen, Tore Wilhelmsen, Ted Lier, 

Annette Birkeland (referent) 

Forfall: Ellen Beck, Geir Ruud 

Sak 1 Referat fra forrige møte: Referat fra forrige møte ble godkjent med endring at Ted Lier er 

varamedlem til styret i OSK.  

Sak 2 Fordeling Frognerbadet sommeren 2020: Fordeling Frognerbadet har gått veldig fint, men det 

har vært mye jobb og mye endringer underveis på grunn av korona-situasjonen. Alle klubbene har 

bidratt på en veldig god og konstruktiv måte, og vi har fått mye skryt av BYM og bademester. Det har 

fungert med et fordelingsutvalg der klubbene er representert. En viktig erfaring er at utvalget må ha 

en leder som kan holde i trådene, og det må gjerne være en som sitter i OSK pga dialogen med BYM 

og som ansvarlig kontraktspart for avtaler om baneleie. OSK har et overordnet ansvar for 

svømmeidretten, mens klubbene først og fremst tenker på egne behov og ønsker. 

Sak 3 Kandidater til OIKs priser: LSvK ønsker å foreslå Henrik Christiansen til innsatsprisen. Vika IF 

kan være et forslag til årets klubb. Det er OSK som formelt fremmer forslag. Forslagene må 

begrunnes. Forslag med begrunnelse sendes på e-post til OSK og behandles på sirk. i styret.  

Sak 4 Eventuelt:  

- OSKs fond - Det må lages prosedyrer for tildelinger og informasjon til klubbene. Forslag 

legges frem på møtet i august.  

- Vika IF sitter på vouchers pga kansellerte flygninger. Dersom det er mulig å endre navn osv., 

kan det være en mulighet å høre om andre klubber i kretsen er interessert i å kjøpe dem. 

- Trener-/lederkonferansen arrangeres i månedsskiftet august/september på Lillestrøm, mer 

informasjon finnes på svomming.no. Det er mulig å melde seg på fra OSK; avtal med Håvard 

og send regningen til Karin.  

 

Neste styremøte blir tirsdag 25. august 2020 på Sogn (OI).  


