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Styremedlem Robert Svendsen valgte å trekke seg fra kretsstyret. Kretsstyret behandlet hans ønske
om å fratre rollen i styremøte høsten 2020. I samme styremøte ble vara medlem Ted Lier utnevnt til
fast styremedlem.
På samme møte valgte kretsstyret enstemmig å gi Tone Melgård fra SK Speed rolle som observatør
med møte- og talerett på styremøtene.
Medlemmer
Det var ved årsskiftet 2020-2021 9 medlemsklubber i OSK.
I 2020 hadde Oslo Svømmekrets 11 klubber med 8596 (8628) aktive medlemmer fordelt på 4289
(4282) kvinner og 4307 (4346) menn. 2019 tallene er i parentes. OSK har hatt en liten nedgang på
32 medlemmer fra 2019 til 2020.
1. april 2020 ble Oslo politiets IL-svømmegruppe nedlagt. Christiania svømmeklubb ble
sammenslått med SK Speed 30.12.20.
Kretsstyremøter
Det blir jevnlig holdt kretsstyremøter. Her blir saker behandlet fortløpende.
Arbeidsområder
•

Fordele treningstid og konkurranse tid på Tøyen

•

Kontakt og dialog med BYM
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•

Øke bassengflaten i Oslo

•

Kontakt med kretsens klubber

•

Sette opp og invitere til kurs (instruktører og dommere)

•

Kontroll av terminliste

Oslo svømmekrets har som hovedoppgave å fordele tildelt treningstid for medlemsklubbene i
svømmekretsen.
OSK har løpende dialog med Oslo Idrettskrets og Bymiljø etaten i Oslo Kommune for å få på plass
flere svømmehaller i Oslo.
Tøyen stengte 1.1.20 og erstatningbassenget på Økern har ikke blitt ferdigstilt i 2020. Bøler bad ble
også stengt for renovering sommeren 2020. Dette medførte at tilgjengelig bassengtid ble redusert ved
fordelingen for sesongen 2020-2021. Rett etter at tildelingen for sesongen 2020-2021 inntraff
pandemien covid-19. Alle planer ble da endret umiddelbart da svømmehallene stengte. Høsten 2020
har vært særdeles utfordrende for svømmeidretten i Oslo, da det har vært flere perioder med
nedstengte svømmehaller, reduserte mulighet pga smittvernsregler. Det har heller ikke blitt avholdt
noen stevner for svømmeidretten siden pandemien inntraff. Alle endringene i planene medførte også
store utfordringer med fordeling av tid innenfor smittevernsreglene. Kretsen vil takke alle
medlemsklubbene for viktige bidrag i en krevende periode.
OSK ønsker å være sentral i alle planlagte og nye kommunale svømmeanlegg i Oslo. Dette er for å
sikre idretten nok haller og muligheter for å øke vannaktiviteten i Oslo. OSK er også opptatt av å
forsøke gi alle vannidrettene så gode vilkår som mulig ut i fra den samlede tildelingen av treningstid.
Krets kontoret
Kretsen har i 2020 ikke hatt noen kretssekretær. Styret har fordelt oppgavene til kretssekretær
mellom styremedlemmene. Med covid-19 pandemien har store deler av 2020 vært et særdeles
utfordrende år. Takket være flere ildsjeler både i kretsstyret og i medlemsklubbene har vi fått til
mye under vanskelige forhold
Økonomi
Regnskap har vært ivaretatt på en profesjonell måte av kretsens økonomiansvarlig Karin
Aakermann. Vi har i 2020 mottatt kr. 54.000,- i administrasjonsstøtte fra Oslo idrettskrets.
Med ledig kretssekretærstilling og redusert aktivitet har kostnadene og inntektene for kretsen vært
betydelig redusert i 2020.
Driftsresultat
Renteinntektbank

92563
6658

Årets resultat

99221

Oslo svømmekrets besitter et fond. Vedtekter for fondet ble vedtatt på kretstinget i 2020. Styret
har gjennom året arbeidet med å operasjonalisere vedtektene og håper at vi kan utlyse midler fra
fondet første halvdel 2021..
Samarbeidspartnere ok
Styret mener at samarbeidet med Oslo idrettskrets, Norges svømmeforbund og Bymiljøetaten i
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Oslo kommune, har fungert godt. Kommunikasjon med bymiljøetaten har i 2020 vært god og
konstruktiv. Alle frister spesielt rettet mot bymiljøetaten blir i dag overholdt.
Informasjonen og hjelp fra Oslo Idrettskrets og NSF har vært mangesidig og vært lett tilgjengelig
pr epost, og telefon.
Oppsummering
Dialogen med Oslo idrettskrets og Bymiljøetaten har vært rundt terminfestet trening og tid til
kurs, og hvordan man best mulig kan løse tildelingen av bassengkapasiteten.
Kretsen er bekymret for aktiviteten til vannpolo, synkron og stup i perioden hvor Tøyen er stengt.
Det er pr i dag ingen kommunale anlegg som kan tilby stup. Det er også meget begrenset
muligheter både for synkron og vannpolo.
Kretsen vil i 2021 fortsatt arbeide for å sikre tilstrekkelig tilgang på treningstider til alle
klubbene.
Styret har gjennom til dels hyppig bruk av e-post og jevnlig møtevirksomhet klart å holde seg
godt oppdatert på de til en hver tid aktuelle oppgaver som kretsen har.

Oslo 18. mai 2021
___________________
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__________________
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