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Protokoll fra Styremøte 18. februar 2021 

Tilstede fra styret:  Tomas Eriksson, Kathrine Hammerlin (Teams/referent), Anette Berg 
(Teams), Peter Eikeland (Teams), Trond Dyrkorn (Teams), Melanie 
Beaulieu (vara/Teams), Morten Sætre (vara/Teams) 

Andre tilstede:     Johan Björkegren 

Ikke tilstede:   

 
 
 
Saksliste 

1. Godkjenning av protokoll 
2. Økonomi 
3. Kriseplan v/Trond 
4. Eliteklubbsertifisering v/Thomas og Johan 
5. Medarbeiderundersøkelse v/Melanie og Kathrine 
6. Deltakelse NSF konferanse i april 
7. Covid 19 - Situasjonen for BSV, tevner mm 
8. Rapporter fra ledermøter 
9. Annet 

 
Sak 06/2021 Godkjenning av protokoll 
Møteprotokoll fra styremøtet 14. januar 2021 ble godkjent.  
 
Sak 07/2021 Økonomi 
Lavere inntekt (kursvirksomhet/treningkontigent) i januar grunnet nedstengning.   
 
Klubben har søkt om tilskudd fra Bærumspakken på ca kr 300.000. Ingen tilbakemelding så 
langt om vi får tildelt midler fra kommunen eller ikke. 
 
Sak 08/2021 Kriseplan v/Trond 
En gruppe bestående av styremedlemmer og ansatte i klubben har jobbet med kriseplanen. 
Kapittelet til klubbhåndboken er nå ferdigstilt og vil publiseres på BSV nettsiden så snart som  
mulig. Se egne dokument/mailer sendt av Trond i forkant av styremøte. 
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Revidering av risikoplanen inkluderes i styrets årshjul, dvs i mai måned. Norges 
Idrettsforbund jobber med et felles rapporteringssystem for alle idrettslag. BSV avventer 
dette for å gjøre bruk av dette i stedet for å utvikle et eget.  
Informasjon/kursing i kriseplanen skal gis/gjennomføres for alle klubbens ansatte. Ledelsen 
har ansvar for at dette blir fulgt opp og gjennomført.  
 
En stor takk til Trond som har ledet arbeidet med å få frem en kriseplan for klubben.  
 
Sak 09/2021 Eliteklubbsertifisering v/Thomas og Johan 
BSV har også fått eliteklubbsertifiering av Norges Svømmeforbund for 2021! Møtet med 
Norges Svømmeforbund er gjennomført hvor man gikk igjen om de kriterier som må 
oppfylles for å oppnå en slik sertifisering.  
Generelt meget positive tilbakemelding fra forbundet, men noen forbedringsområder er 
identifisert. Eks. manglende parasvøm-tilbud, manglende oppdatert virksomhetsplan, etc. 
 
Sak 10/2021 Medarbeiderundersøkelse v/Melanie og Kathrine 
Medarbeiderundersøkelsen ble sendt ut til 20 ansatte 1. februar. Alle ansatte har respondert 
på undersøkelsen og er del av resultatene som ble presentert under møtet. Kopi av 
resultater var inkludert i møteinnkallelsen. Generelt meget gode tilbakemeldinger fra de 
ansatte, men noen områder med forbedringspotensiale er identifisert. Daglig leder sammen 
med sitt leder team vil analysere tilbakemeldingene videre og legge frem en plan for 
hvordan sammen med de ansatte forbedringer kan implementeres. Styret vil be om 
statusrapportering på tiltak utover året.  
 
Sak 11/2021 Deltakelse NSF konferanse i april 
Johan sender ut info om konferansen – dato/sted. De oppfordres til at styremedlemmene 
melder sin interesse mht deltakelse.  
 
Sak 12/2021 COVID-19 – Situasjonen for BSV, stevner mm 
Alle aktiviteter er i gang igjen. Personalet gjør en fantastisk jobb for å forholde seg til alle 
krav og råd som Bærum kommune stiller til oss som klubb/drifter av Hundsund Bad. Klubben 
har en tett og god dialog med kommunen.  
 
Alle stevner etc er dessverre fortsatt avlyst. 
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Sak 13/2021 Rapporter fra ledermøter 
Møtereferat fra de to siste ledermøtene er sendt ut i møteinnkallelsen. Styret tar 
informasjonen til etterretning.   
 
Sak 14/2021 Annet 
 
Linkt:  
Samarbeidet har vært en veldig positiv opplevelse for ledelsen i klubben. Selskapet er meget 
proffesionelt og klubben ser frem til å motta deres rapport denne uken. Klubben vil videre 
evaluere om en investering i et ytterligere samarbeid er å anbefale etter at man har fått satt 
seg inn i rapporten. Rapporten vil også bli distribuert ut til styremedlemmene.  
 
Triatlon: 
Seksjonen er klar med sportslig planer for ungdom og masters (aged group). Gunnhild, Peter 
og Johan har et meget godt samarbeid. Grupperinger er under utarbeidelse i trygg i vann. 
 
Klubben har videre etablert en tett dialog med Triatlon forbundet. Det har også blitt søkt om 
noe støtte fra forbundet i forbindelse med oppstarten etter Påske. Venter tilbakemelding fra 
fobundet i løpet av denne uken.  
 
Avsetting av midler 2021 til Idrettsstipend: 
Styret foreslår at dette fremmes som et forslap på årsmøtet i mars. Kriterier for søknad og 
tildeling legges på linje med søknad om idrettsstipend fra Bærumkommune. 
 
AP: Hege oppdaterer agendaen for årsmøtet med nevnt punkt.  

 
Åpne aksjonspunter fra tidligere styremøter: 

17.12.20: 
Tomas tar ansvar for å etablere et system for intern kvalitetskontroll for både BSV og 
BAS. 
 
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. 
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Status 18.02.21: Morten har oversent forslag inkl vedteksendring. Forslaget 
diskuteres av Thomas/Morten. Fremmes som sak på årsmøtet i mars. AP’et anses 
som lukket.  
 
 
 

 


