
Referat fra årsmøte i Frogner svømmeklubb 
 

Onsdag 17. juni 2015 kl. 08:00 ved stupebassenget på Frognerbadet. 
 

 

Kort orientering om klubbens arbeid og status for arbeidet med helårs 

svømmeanlegg.  
Det ble kort orientert om de viktigste punktene i årsberetningen. 
 
Status er at Byrådet forventes å levere en utredning om helårssvømming på Frognerbadet i løpet av annet halvår 2015. 
Klubben sender forespørsel om å få bidra sammen med andre nøkkelaktører i forberedende møter og workshops når de går i 
gang med utredningen, og vil også delta i deputasjoner i rådhuset, i håp om å sikre prosjekteringsmidler til Frognerbadet i Oslo 
kommunes budsjett for 2016. 
 
Klubben og pådrivergruppen jobber i tillegg inn mot kommunen med tanke på å holde badet åpent frem til oktober. 

Godkjenne de stemmeberettigede.  
Det var møtt 14 personer og alle ble godkjent som stemmeberettigede. Samtlige vedtak ble gjort med unison oppslutning fra de 
fremmøtte. Det ble ikke gjort kontravoteringer der det var klart at antall som var for, klart overgikk kravet for vedtaket. 

Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.  
Innkallingen, sakliste og forretningsorden ble godkjent. 

Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen.  
Klubbens leder ble valgt som dirigent og sekretær. Grethe Tannum og Rolf Bremer ble valgt til å underskrive protokollen. 

Behandle idrettslagets årsmelding  
Idrettslagets årsmelding ble godkjent 

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  
Idrettslagets regnskap ble godkjent 

Behandle innkomne forslag og saker.  
Det var ingen innkomne saker innenfor fristen. Det vi ellers har fått av innspill er tatt inn under eventuelt. 

Fastsette medlemskontingent.  
Kontingent på kr. 100.- pr. kalenderår for ordinære medlemmer, familiekontingent på kr. 200.- for foreldre og barn, 1000 kr. for 
bedrifter og  kr. 50.- for barn, ungdom og studenter ble opprettholdt. Det ble det understreket at klubben ikke godtar innmelding 
av andre personer dersom ikke personen selv har uttrykt ønske om medlemskap i klubben overfor den som melder inn. 

Vedta idrettslagets budsjett.  
Budsjett ble vedtatt. 

Foreta følgende valg:  
Leder    Bjørn Solheim ble gjenvalgt 
Nestleder   Mette Bodil Havrevold ble gjenvalgt  
3 styremedlem samt vara Conrad Mohr, Åsne Seierstad, og Gøril Tandberg Smedstad ble gjenvalgt 



   (Eldri Langåker trekker seg ut. Vi takker henne for verdifull innsats i året som var, og ønsker henne lykke til i ledervervet som hun nå går til.) 

Som nye medlemmer i styret er valgt inn Siri Andresen og Hans Henrik Thaulow. 
(styret bestemmer selv hvem som skal være vara) 

2 revisorer   Ella Bennett, og Grete Tannum ble gjenvalgt 

Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem  
Kari Ruud, Unni E. Grønn , Mireille Caspari og Liv Johansen ble gjenvalgt. Gruppen fikk mandat til å 
selv fordele roller. 

 
Styret ble gitt mandat til å være representanter til kretsting, forbundsting, ISU og møter i andre de organisasjoner idrettslaget er 
tilsluttet, og til å delegere oppgaven til andre dersom ikke noen fra styret kan stille. 

Eventuelt 

  
 

 

Oslo 17.6.2015 

 

------------------------------------------       --------------------------------------------------------     ----------------------------------------------------- 
Bjørn Solheim     Grethe Tannum    Rolf Bremer 
 


