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Protokoll fra Styremøte 14. januar 2021 

Tilstede fra styret:  Tomas Eriksson, Kathrine Hammerlin (referent), Anette Berg (Teams), 
Melanie Beaulieu (vara/Teams)  

Andre tilstede:     Johan Björkegren 

Ikke tilstede:  Peter Eikeland, Trond Dyrkorn, Morten Sætre 

 
 
 
Saksliste 

1. Godkjenning av protokoll 
2. Økonomi 
3. Medarbeiderundersøkelse 
4. Covid 19 - Situasjonen for BSV 

 
 
Sak 01/2021 Godkjenning av protokoll 
Møteprotokoll fra styremøtet 17. desember 2020 ble godkjent.  
 
Sak 02/2021 Økonomi 
Resultatet 2020 er bedre enn forventet etter et år med COVID-19. Dette skyldes en 
kombinasjon av god kostnadskontroll og uttelling mht tildeling av støttemidler (krisepakker) 
fra kommune og myndigheter. Daglig leder sammen med regnskap/revisor vil fortsette å 
monitorere endelig årsresultat 2020. 
 
Sak 03/2021 Medarbeiderundersøkelse 
Forslag til medarbeiderundersøkelse ble presentert og diskutert under møtet (forslag er 
sendt ut i egen mail 13.01.21). Noen justeringer/tillegg i spørsmålstillingen ble avtalt. 
Kathrine kontakter Hege Eek for mer informasjon/opplæring i bruk av verktøyet Easyquest. 
Medarbeiderundersøkelsen sendes ut av styret så snart som mulig til klubbens fast ansatte.  
 
Styret besluttet videre at medarbeiderundersøkelse legges inn som en årlig aktivitet i styrets 
årshjul. 
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Sak 04/2021 COVID-19 – Situasjonen for BSV 
Pr i dag har kun en svømmer hatt COVID-19 smittet (smittekilde: skolen).  
 
Permisjonsvarsel er sendt ut til alle timeansatte instruktører (kursavdelingen). Ny 
informasjon/retningslinjer ventes fra myndighetene mandag 18. januar. 
 
Daglig leder er i hyppig kontakt med kommunen vedr mulig oppstart/åpning for 
svømmeaktivitet. Pr i dag gjennomføres kommunens skolesvømmeundervisning som vanlig 
og barnehagesvømming starter forhåpentligvis opp igjen innen kort. Det er videre dialog 
rundt oppstart av klubbens kursvirksomhet også, men her er ingen mulig dato kommunisert 
av kommunen ennå. 
 
Våre elitesvømmere med mer enn 650 FINA poeng (ihht NSF) samt elever/studenter ved 
NTG, NTGU, Persbråten, Wang og Dønski VGS (ihht Bærum kommune) har tillatelse og trener 
som normalt. 
 
Sak 05/2021 Annet 
Om det besluttes avsetting av midler 2021 for et idrettsstipend til evnt elitesvømmere: 

Sportslig leder utarbeider forslag til kriterier/retningslinjer for hvem som evnt kan søke/være 
berettiget til stipend. 

Sportslig leder og Daglig leder vil evaluere evnt søknader inkl invilgning til månedlig stipend. 

Aksjonspunkt: 

a) Sondre legger frem forslag til kriterier/retningslinjer for stipend. Forslag fremlegges 
styre for diskusjon 

b) Daglig leder sjekker om klubbens lovverk krever at en stipendordning 2021 må 
besluttes på årsmøte eller ikke. 

 
Åpne aksjonspunter fra tidligere styremøter: 

17.12.20: 
Tomas tar ansvar for å etablere et system for intern kvalitetskontroll for både BSV og 
BAS. 
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17.12.20: 
Morten og Tomas  utarbeider en beskrivelse/plan for mulig investering av klubbens 
«penger på bok» for å sikre høyere avkastning enn hva klubbens retningslinjer gir 
rom for pr i dag. Forslaget vil fremlegges årsmøtet i mars 2021. 
 
 

 
  

 


