Referat fra styremøte i OSK tirsdag 6. oktober 2020
Møtet ble avholdt digitalt
Til stede: Håvard Johnsen Bekk, Hedi Anne Birkeland, Ted Lier, Ellen Beck, Tore Wilhelmsen,
Annette Birkeland (referent), Tone Melgård (observatør)
Forfall: Geir Ruud
Sak 1 Styret i OSK
Robert Svendsen har trukket seg fra styret. Ted Lier er valgt inn som varamedlem til styret, og styret
vedtok at han heretter trer inn som fast medlem. Videre vedtok styret at Tone Melgård møter i styret
som observatør.
Sak 2 Godkjenning av referat fra møtet 28. august 2020
Referatet ble godkjent.
Sak 3 Status bassengtid
Bassengtid er nå ferdig fordelt for høsten 2020. Økern åpner i april 2021 og Manglerud kanskje
sommeren 2021. Manglerud er viktig for stup og vannpolo.
Sak 4 Godkjenning stevner 2021
Oversikten oversendt fra NSF over innmeldte stevner 2021 ble godkjent av OSK. Håvard melder inn
stevnene til Medley i løpet av kvelden 6. oktober 2020.
Sak 5 Ansettelse kretssekretær
Det er behov for en kretssekretær som kan holde kontakt med BYM, OIK osv. NSF har signalisert at
de ikke ønsker arbeidsgiveransvaret.
Det har vært informert om stillingen innad i klubbene i kretsen. Det er en interessent til stillingen fra
OI. Håvard, Ted og Annette intervjuer interessenten i uke 41, tirsdag eller onsdag kl. 1800. Ted
undersøker lån av lokale. Håvard sender e-post til interessenten med informasjon. Håvard, Ted og
Annette fikk fullmakt av styret til å ansette personen innenfor kretsens økonomiske rammer og de
rammene styret ga i forbindelse med den forrige utlysningsteksten.
Sak 6 Eventuelt
- Nordtvedt bad er stengt for arrangementer ut 2020 pga smittesituasjonen i Oslo. Det betyr at
SK Speed ikke får arrangert stevner denne høsten. Driftsavtalen mellom BYM og LSvK skal
reforhandles sommeren 2021. Sammen med åpning av badene på Økern og Manglerud, kan det være
at dette er riktig tidspunkt å ta opp mulighetene for driftsavtale på Nordtvedt. SK Speed kan be OSK
om bistand dersom det er ønske om det, gjennom en formell henvendelse til styret.
- Neste møte: Tirsdag 17. november kl 1800

