Referat fra styremøte i Oslo Svømmekrets
Dato: 10. oktober 2019
Tid: fra kl. 1800 til kl. 1945
Til stede: Håvard Johnsen Bekk, Hedi Anne Birkeland, Tore Wilhelmsen, Ellen Beck,
Cathrine Helsingeng, Hans-Kristian Beck, Ted Lier, Annette Birkeland (referent), Ingeborg Ljødal
(observatør/opplæring fra synkron)

Sak 1: Godkjenning av referat
Referat fra forrige møte 17. juni ble godkjent. Ang. referater fra møtene i kretsen: Det var enighet om
at referatene godkjennes pr e-post med 1 ukes frist til kommentarer. Endelig referat lastes opp på
kretsens nettside som offisielt referat. Referatføring går på omgang blant styremedlemmene.
Sak 2: Kretssekretær
Michael Hemminghyth har trukket seg som kretssekretær. Caroline Brinchmann bidrar til arbeidet
med banefordelingen for 2020 på timesbasis. Kretsstyret ble enige om at stillingen som
kretssekretær lyses ut, fortrinnsvis som en stilling på timesbasis. Hedi Anne Birkeland lager utkast til
utlysningstekst og forhører seg med Svømmeforbundet om hvilke rammer de evt. har for stillingen.
Utkastet sendes på sirk. til resten av styret.
Oppfølging: Håvard Johnsen Bekk og Hedi Anne Birkeland gjennomfører tilsettingsprosessen fra
styrets side.
Sak 3: Info om diverse høringer
Behovsplan for idrett og kultur har vært på høring og Kretsstyret har sendt inn høringssvar.
Høringssvaret er sendt ut til styret tidligere.
21. oktober 2019 kl. 18 avholdes ekstraordinært idrettsting i Oslo Idrettskrets. Eneste sak: Utbygging
av idrettskretsens lokaler på Ekeberg i samarbeid med Bækkelagets Sportsklub. Lokalene på Ekeberg
stenger 7. november 2019. Svømmekretsen har ikke mottatt invitasjon til møtet fra OIK, men har rett
til å møte med to representanter.
Oppfølging: Hedi Anne Birkeland og Ted Lier møter for svømmekretsen med stemmerett, og
orienterer på neste styremøte.
Sak 4: Tøyen 2020
Møte med byråden før sommeren der kretsen presenterte forslag om å få dekket kostnader ved å
leie bassenget på NIH. Byråden syntes forslaget var positivt, men ønsket at det var kommunen som
sto som leietaker og så fordelte gjennom BYM. Kretsen har ikke fått svar på forslaget, selv etter
purringer. Så vidt styret bekjent er det ingen ledig bassengtid på NIH våren 2020. Bassenget på NIH er
særlig aktuelt for vannpolo og stup.
Oppfølging: Styreleder følger opp.
Sak 5: Banefordeling vår 2020
Avtalen om banefordeling gjelder 2019-2020, men Oslo Idrettskrets forholder seg til at det må inngås
ny banefordeling for våren 2020. OSK forutsetter at hvis Tøyen stenger etter planen, må det avtales

ny fordeling, men hvis stenging forskyves til sommeren kan avtalen følges ut våren 2020. Ved
oversendelse av signert avtale til BYM skrives det at OSK registrerer og forholder seg til at avtalen om
banefordeling gjelder for våren 2020. Dersom avtalen med BYM kun gjelder for 2019, må OSK
presisere i klare ordelag overfor BYM at flere av svømmeidrettene som i dag trener på Tøyen og som
er avhengige av fasilitetene der (vannpolo, stup og synkron), settes i en meget vanskelig situasjon
som kan ødelegge for disse idrettenes eksistens i Oslo.
Oppfølging: Styreleder følger opp saken.
Sak 6: Eventuelt
•

KVU for Frognerbadet: Kretsen har foreslått å utvide åpningstidene i hver ende av sesongen,
men anlegget er i for dårlig stand. Det kan være en mulighet å bygge innendørsbasseng på
deler av arealet, og kretsen ønsker fullverdig 50m basseng. KVU skal være ferdig i februar, og
må følges opp fra kretsens side.

•

Invitasjon fra OI om å redegjøre for hvordan de drifter Sogn, enten ved at daglig leder
kommer på et styremøte eller ved at styret kommer til Sogn bad. Styret takker for
invitasjonen og neste styremøte, 21. november 2019 kl 1800, legges til Sogn Bad.
Oppfølging: Hedi Anne sier ifra til OI og ordner det praktiske rundt møtet.

Utkast til referat sendt ut pr. e-post 11. oktober 2019
Referatet endelig godkjent [dato]

