
    
 

Protokoll fra styremøte  

 

Protokoll fra styremøte 21.06.2022 

Sted: Rolfsbukta 17. 

Tilstede fra styret:  

Vibeke Rike Holman (styreleder), Kristoffer Bjørklund (nestleder), Kathrine Hammerlin,  

Tarjei Øvergård, Fredrik Wexels (vara), Rickard Selmer-Olsen (referent)  

Andre tilstede:     

Johan Björkgren (daglig leder) 

Ikke tilstede:  

Saksliste 

Agenda:  

  

Sak 61/2022 Godkjenning styreprotokoll mai  

Sak 62/2022 Status kommunale tilskudd og samarbeid v/Kristoffer og Johan  

Sak 63/2022 Prognose og budsjett 2022 

       Sak 64/2022 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter  

       Sak 65/2022 Eventuelt  

       Sak 66/2022  Styrets egentid    
 

Sak 61/2022 Godkjenning styreprotokoll mai  

Møteprotokoll fra styremøtet 24. mai, 2022 er godkjent via digital signering. 

 

Sak 62/2022 Status kommunale tilskudd og samarbeid v/Kristoffer og Johan  

Daglig leder og nestleder har hatt møte med lederen av Bærum Idrettsråd (BIR) og med 

Bærum kommune uke 24. Punkter på agendaen var blant annet kommunens tildeling av 

ugunstige svømmetider/treningstidspunkt til BSV, klubbens ønske om revurdering av dagens 

stramme rammebetingelser samt videre dialog rundt eventuelt drifting av Berger 

svømmehall.  

Det ble også lovet at kommunen skulle se nærmere på forholdet rundt betaling av leie for 

kurshold på Hundsund bad. 

Møtet var meget positivt og daglig leder/nestleder anser det som sannsynlig at kommunen 

kan komme oss noe i møte på flere av forholdene som ble diskutert. Om kommunen endrer 

på noe av tildelingskriteriene vil det tidligst skje til våren 2023.  

Neste møte med BIR blir over sommeren. 

 

Sak 63/2022 Prognose og budsjett 2022 

Intro v/styreleder. Prognosen viser at klubben trolig vil gå med et solid underskudd for 2022. 

I tillegg har Elite etterspurt om et utvidet budsjett for høsten 2022. Styreleder gikk igjennom 

deler av virksomhetsplanen og sportslig plan for Bærumsvømmerne. Styret er fornøyd med 
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at ledergruppen er deltakende og aktive i utarbeidelsen av budsjett. Styreleder gikk også 

igjennom tidligere diskuterte mulige langsiktige tiltak for å øke inntekstgrunnlaget.  

Som et første tiltak for å bedre situasjonen ble det fremmet forslag fra Daglig Leder om å øke 

treningsavgiften med 5% fra og med august 2022. Treningsavgiften har ikke vært regulert på 

noen år og med dagens inflasjonssituasjon er det dessverre nødvendig med et slikt tiltak  

• Forslaget ble enstemmig vedtatt av styret. 
 

 

Styret har bedt daglig leder og ledergruppen om å fremlegge revidert forslag til null-budsjett 

2022. Dvs presentere mulige scenarier for ytterligere besparelser i kostnader og/eller sikre 

inntektsøkninger. Budsjettscenariene skal også redegjøre for hvilke konsekvenser og risiko 

de foreslåtte endringene vil ha for klubben. Styret vil gjennomgå og fatte endelig vedtak om 

revidert budsjett 2022 på styremøtet i august.  

	

Sak 64/2022 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter  

Overføres til neste styremøte 

 

Sak 65/2022 Eventuelt   

Ingen saker til drøfting 

 

Sak 66/2022  Styrets egentid    

Ingen saker til drøfting 

 

 

Vibeke Rike Holmann  Kristoffer Bjørklund  Kathrine Hammerlin 

      ------------------------------             ----------------------------  --------------------------- 

XXXXX     XXXXX     XXXX 

  

Rickard Selmer-Olsen  Tarjei Øvergaard  Frederik Wexels 

------------------------------              ------------------------------ ------------------------------

 XXXXXX   XXXXXX   XXXXXX  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

RICKARD SELMER-OLSEN
Styremedlem
På vegne av: Bærumsvømmerne
Serienummer: 9578-5999-4-1363810
IP: 195.18.xxx.xxx
2022-07-01 11:30:59 UTC

Tarjei Øvergaard
Styremedlem
På vegne av: Bærumsvømmerne
Serienummer: 9578-5993-4-2473920
IP: 173.38.xxx.xxx
2022-07-01 11:31:33 UTC

Kathrine Hammerlin
Styremedlem
På vegne av: Bærumsvømmerne
Serienummer: 9578-5999-4-1208880
IP: 81.166.xxx.xxx
2022-07-01 11:32:14 UTC

Vibeke Rike Holmann
Styreleder
På vegne av: Bærumsvømmerne
Serienummer: 9578-5995-4-2397253
IP: 62.92.xxx.xxx
2022-07-01 11:44:59 UTC

Fredrik Wexels
Styremedlem
På vegne av: Bærumsvømmerne
Serienummer: 9578-5999-4-1128068
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-07-01 16:56:57 UTC

Kristoffer Krohg Bjørklund
Styremedlem
På vegne av: Bærumsvømmerne
Serienummer: 9578-5999-4-1216653
IP: 132.150.xxx.xxx
2022-07-06 13:50:01 UTC
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Protokoll styremøte 20220621
            2324O-QCFT7-UY8PE-SU6EO-QJL8G-224JT
            SHA-256
            24302a99ea202185c01054b1148ae60608335b548bd018caf6e100d3d58e19ca
            
                                    
                                                    Bærumsvømmerne
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Protokoll styremøte 20220621
            2324O-QCFT7-UY8PE-SU6EO-QJL8G-224JT
            SHA-256
            24302a99ea202185c01054b1148ae60608335b548bd018caf6e100d3d58e19ca
            
                                    
                                                    Bærumsvømmerne
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

 ========================= ============================ ================ ========================================================================================================== 
  Time                      Name                         IP               Activity                                                                                                  
 ========================= ============================ ================ ========================================================================================================== 
  2022-07-01 11:17:02 UTC   Eldbjørg Løken Kjølstad      193.91.181.74    The document was created                                                                                  
  2022-07-01 11:17:04 UTC   Eldbjørg Løken Kjølstad      193.91.181.74    The document was viewed                                                                                   
  2022-07-01 11:20:20 UTC   Eldbjørg Løken Kjølstad      193.91.181.74    The document was viewed                                                                                   
  2022-07-01 11:21:40 UTC   Eldbjørg Løken Kjølstad                       A signing request email was sent to "Vibeke Rike Holmann" at "styreleder@barumsvommerne.no"               
  2022-07-01 11:21:40 UTC   Eldbjørg Løken Kjølstad                       A signing request email was sent to "Kristoffer Krohg Bjørklund" at "kristobjorklund@gmail.com"           
  2022-07-01 11:21:40 UTC   Eldbjørg Løken Kjølstad                       A signing request email was sent to "Kathrine Hammerlin" at "kathrine.hammerlin@ericsson.com"             
  2022-07-01 11:21:41 UTC   Eldbjørg Løken Kjølstad                       A signing request email was sent to "Tarjei Øvergaard" at "tarjeio@gmail.com"                             
  2022-07-01 11:21:41 UTC   Eldbjørg Løken Kjølstad                       A signing request email was sent to "Fredrik Wexels" at "fwexels@gmail.com"                               
  2022-07-01 11:21:41 UTC   Eldbjørg Løken Kjølstad                       A signing request email was sent to "RICKARD SELMER-OLSEN" at "selmer2325@hotmail.com"                    
  2022-07-01 11:21:46 UTC   Kristoffer Krohg Bjørklund   66.102.9.62      The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-01 11:21:47 UTC   Tarjei Øvergaard             66.102.9.35      The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-01 11:21:47 UTC   Tarjei Øvergaard             66.102.9.34      The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-01 11:27:40 UTC   RICKARD SELMER-OLSEN         195.18.187.144   The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-01 11:27:50 UTC   RICKARD SELMER-OLSEN         195.18.187.144   The document was viewed by the signer                                                                     
  2022-07-01 11:27:52 UTC   Penneo system                195.18.187.144   The document was viewed                                                                                   
  2022-07-01 11:30:10 UTC   Kathrine Hammerlin           81.166.227.243   The document was viewed by the signer                                                                     
  2022-07-01 11:30:11 UTC   Penneo system                81.166.227.243   The document was viewed                                                                                   
  2022-07-01 11:30:13 UTC   Tarjei Øvergaard             74.125.208.128   The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-01 11:30:16 UTC   Tarjei Øvergaard             74.125.208.130   The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-01 11:30:17 UTC   Tarjei Øvergaard             173.38.220.39    The document was viewed by the signer                                                                     
  2022-07-01 11:30:19 UTC   Penneo system                173.38.220.39    The document was viewed                                                                                   
  2022-07-01 11:30:59 UTC   RICKARD SELMER-OLSEN         195.18.187.144   The signer signed the document as styremedlem                                                             
  2022-07-01 11:31:34 UTC   Tarjei Øvergaard             173.38.220.39    The signer signed the document as styremedlem                                                             
  2022-07-01 11:32:14 UTC   Kathrine Hammerlin           81.166.227.243   The signer signed the document as styremedlem                                                             
  2022-07-01 11:40:37 UTC   Vibeke Rike Holmann          62.92.136.230    The document was viewed by the signer                                                                     
  2022-07-01 11:40:38 UTC   Penneo system                62.92.136.230    The document was viewed                                                                                   
  2022-07-01 11:45:00 UTC   Vibeke Rike Holmann          62.92.136.230    The signer signed the document as styreleder                                                              
  2022-07-01 15:59:29 UTC   Fredrik Wexels               104.28.105.24    The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-01 16:55:48 UTC   Fredrik Wexels               77.16.209.128    The document was viewed by the signer                                                                     
  2022-07-01 16:55:56 UTC   Penneo system                77.16.209.128    The document was viewed                                                                                   
  2022-07-01 16:55:56 UTC   Penneo system                77.16.209.128    The document was viewed                                                                                   
  2022-07-01 16:55:56 UTC   Penneo system                77.16.209.128    The document was viewed                                                                                   
  2022-07-01 16:56:57 UTC   Fredrik Wexels               77.16.209.128    The signer signed the document as styremedlem                                                             
  2022-07-03 11:22:17 UTC   Penneo system                                 A signing request reminder email was sent to "Kristoffer Krohg Bjørklund" at "kristobjorklund@gmail.com"  
  2022-07-03 11:22:24 UTC   Kristoffer Krohg Bjørklund   66.102.9.35      The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-05 11:23:10 UTC   Penneo system                                 A signing request reminder email was sent to "Kristoffer Krohg Bjørklund" at "kristobjorklund@gmail.com"  
  2022-07-06 13:48:25 UTC   Kristoffer Krohg Bjørklund   66.102.9.61      The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-06 13:48:25 UTC   Kristoffer Krohg Bjørklund   66.102.9.58      The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-06 13:48:28 UTC   Kristoffer Krohg Bjørklund   132.150.8.6      The document was viewed by the signer                                                                     
  2022-07-06 13:48:28 UTC   Kristoffer Krohg Bjørklund   66.102.9.34      The signing request email was opened by the signer                                                        
  2022-07-06 13:48:30 UTC   Penneo system                132.150.8.6      The document was viewed                                                                                   
  2022-07-06 13:50:01 UTC   Penneo system                132.150.8.6      The document signing process was completed                                                                
  2022-07-06 13:50:01 UTC   Kristoffer Krohg Bjørklund   132.150.8.6      The signer signed the document as styremedlem                                                             
 ========================= ============================ ================ ========================================================================================================== 





Protokoll styremøte 20220621
            2324O-QCFT7-UY8PE-SU6EO-QJL8G-224JT
            SHA-256
            24302a99ea202185c01054b1148ae60608335b548bd018caf6e100d3d58e19ca
            
                                    
                                                    Bærumsvømmerne
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Protokoll styremøte 20220621
            2324O-QCFT7-UY8PE-SU6EO-QJL8G-224JT
            SHA-256
            24302a99ea202185c01054b1148ae60608335b548bd018caf6e100d3d58e19ca
            
                                    
                                                    Bærumsvømmerne
                                                                            styreleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Protokoll styremøte 20220621
            2324O-QCFT7-UY8PE-SU6EO-QJL8G-224JT
            SHA-256
            24302a99ea202185c01054b1148ae60608335b548bd018caf6e100d3d58e19ca
            
                                    
                                                    Bærumsvømmerne
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Protokoll styremøte 20220621
            2324O-QCFT7-UY8PE-SU6EO-QJL8G-224JT
            SHA-256
            24302a99ea202185c01054b1148ae60608335b548bd018caf6e100d3d58e19ca
            
                                    
                                                    Bærumsvømmerne
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
{"documentKey":"2324O-QCFT7-UY8PE-SU6EO-QJL8G-224JT","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-07-01T11:30:59Z","subtype":null,"ip":"195.18.187.144","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Bærumsvømmerne"}],"dataFile":"3fe048826c3bb4ca.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fde572d62484e02.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1363810","type":"bankid_no","signerName":"RICKARD SELMER-OLSEN"},{"signTime":"2022-07-01T11:31:33Z","subtype":null,"ip":"173.38.220.39","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Bærumsvømmerne"}],"dataFile":"3fe8c91d8057ca02.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3feaa53d63d3bddc.xml","signerSerial":"9578-5993-4-2473920","type":"bankid_no","signerName":"Tarjei Øvergaard"},{"signTime":"2022-07-01T11:32:14Z","subtype":null,"ip":"81.166.227.243","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Bærumsvømmerne"}],"dataFile":"3fe5338817313703.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fea05bb4ff5821a.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1208880","type":"bankid_no","signerName":"Kathrine Hammerlin"},{"signTime":"2022-07-01T11:44:59Z","subtype":null,"ip":"62.92.136.230","signatureLines":[{"role":"styreleder","onBehalfOf":"Bærumsvømmerne"}],"dataFile":"3fde0c196cfe6324.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe41a96d1aee531.xml","signerSerial":"9578-5995-4-2397253","type":"bankid_no","signerName":"Vibeke Rike Holmann"},{"signTime":"2022-07-01T16:56:57Z","subtype":null,"ip":"77.16.209.128","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Bærumsvømmerne"}],"dataFile":"3fe6c9f51c6063ee.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fc4cbe8897e7894.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1128068","type":"bankid_no","signerName":"Fredrik Wexels"},{"signTime":"2022-07-06T13:50:01Z","subtype":null,"ip":"132.150.8.6","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":"Bærumsvømmerne"}],"dataFile":"3fd8f223ef9cd32e.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fa81d1400b9e7b0.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1216653","type":"bankid_no","signerName":"Kristoffer Krohg Bjørklund"}]}
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