Referat styremøte OSK 24. november 2020
Til stede: Håvard Johnsen Bekk, Ellen Beck, Hedi Anne Birkeland, Ted Lier, Tore Wilhelmsen, Annette
Birkeland (referent)
Observatør: Tone Melgård
Gjester til sak 1: Hege Farnes Hildrum og Inger-Mari Ouren (begge fra kontrollutvalget)
Sak 1: Møte med kontrollutvalget i OSK
Kontrollutvalget presenterte seg og ga informasjon om sine oppgaver og virksomhet. KU skal sjekke
både økonomi og at kretstingets vedtak følges opp. KU oppfordret til at kontaktinformasjon til
utvalgets medlemmer legges ut på OSKs nettsider:
imtouren@gmail.com
hegefhi@online.no
cahels@gmail.com
Alle forslag som skal vedtas på årsmøtet/tinget må innom kontrollutvalget. Etter tinget bør
kontrollutvalget møte styret for å avtale samarbeidsformer osv. Møteplan for styremøtene bør
sendes til KU også, så de kan følge med på referatene som legges ut på nettsidene. Styret ønsker å få
halvårlig regnskapsrapport, dvs. tall pr 30. juni, som også deles med KU. KU anbefaler styret å lage en
tidsplan frem mot kretstinget slik at man rekker at saker sendes innom KU til rett tid. Styret kan lage
et årshjul som synligjør frister for å få alt på plass til tinget.
Sak 2: Status kretssekretær
Håvard, Ted og Annette hadde ett intervju. Kandidaten er primært interessert i administrative
oppgaver, ikke politiske. Håvard og Hedi Anne tar en ny samtale med kandidaten for å avklare om det
er mulig å finne løsninger som passer. Styret er innstilt på at kandidaten får en «myk» start med
konkrete oppgaver, herunder administrativ kontakt med BYM, men ikke politiske saker (forhandling
om nye driftsavtaler osv).
Sak 3: Bassengtid vår 2021
Bassenget på Økern overtas av BYM 18. mars, åpnes etter testperiode. Ut over dette vet vi ikke mer
på nåværende tidspunkt. Erfaringene fra badene i kommunal drift i forbindelse med koronapandemien, tilsier at det kan bli begrenset med bassengtid der så lenge pandemien varer.
Sak 4: Driftsavtaler for bad, inkl. mulige utvidelser
Driftsavtaler for bassengene på Lambertseter og Sogn skal reforhandles i 2021. SK Speed ønsker at
driftsansvaret for Nortdvet bad også overføres til svømmeidretten, og har bedt om bistand fra OSK i
den forbindelse. SK Speed hadde fremlagt notat som ble diskutert på styremøtet. Det ble gitt innspill
til punktet «Likhet og rettferdighet», med oppfordring om å synliggjøre at tiltaket er for å fremme
svømmedyktigheten i Oslo. I notatet bør det heller vises til hvilke resultater LSvK og OI har fått til pga
driftsavtalene sine, og hvorfor dette er viktig for Groruddalen også. Notatet bør formuleres så
positivt som mulig.
Styret fattet følgende vedtak: OSK sender formell henvendelse til Oslo kommune om et
oppstartsmøte i forbindelse med nye driftsavtaler for badene, inkludert mulighetene for å utvide
ordningen til Nortdvet bad.

Sak 5: Kort orientering fra klubbene
LSvK: Har mottatt komp.midler, og situasjonen ser ok ut, men det har vært betydelig reduksjon i
aktiviteten, inkludert at nesten alle treningsleirer har blitt avlyst i hele 2020.
Vika IF: Det har vært lite trening, kun søndager på Lambertseter. Håper på å få litt mer bassengtid når
Økern åpner. Astrid Johannessen i OIK kan kontaktes for å høre om juridisk hjelp til å få refusjon for
flybilletter.
Synkron og stup leier på NIH. Lange ventelister, men har aktivitet.
OI: Kreative og får til mye kursvirksomhet.
Speed: Har hatt utfordringer med bassengtilgang, særlig morgener på Nortdvet.
Speed, CSK og Varg informerte om arbeidet med sammenslutning fra og med 1.1.2021. Styret
kommenterte at sammenslutningene ikke får direkte konsekvenser for OSK, men kretsen bør ta
stilling til ev. vedtektsendring ang. antall styremedlemmer.
Sak 6: Eventuelt:
•
•
•

•
•

Informasjon fra OIK om at OIK har fordelt kontaktansvar overfor særkretser, og vår kontakt
er Kate Hege Nilsen (kateniel@hotmail.com)
Koronasituasjonen: Det virker som Oslo-klubbene forholder seg greit til retningslinjene
angående smittevern.
Ellen og Annette utarbeider retningslinjer/detaljer for tildeling fra OSKs fond, med sikte på
søknadsfrist i løpet av våren 2021. Svømmeidretten har etablert landslag osv, og det er
kanskje ikke de utøverne som bør prioriteres høyest. Lag bør kunne søke. Annette sjekker
med Karin ang. størrelse på tildeling.
Vannpolomål: Håvard purrer OIK v/Kjetil Moberget på status vannpolomål på Lambertseter.
Styremøter i 2021:
Tirsdag 12. januar
Tirsdag 16. februar
Tirsdag 24. mars
Kretstinget avholdes tirsdag 20. april 2021. Frist for å melde inn saker settes til fredag 19.
mars 2021.

