
 

   
 

Årsmøte DSK 2020 
 
Drammen svømmeklubb innkaller herved til Årsmøte torsdag 20. mai kl. 18.30.  
 
Årsmøtet avholdes på Teams :  
Klikk Her 

Møtet er åpent for alle, vi ønsker at så mange som mulig møter opp for å 

være med å påvirke driften i klubben vår. Men for å ha stemmerett må 

man være medlem av klubben; man må ha betalt kontingent for 2020 eller 

2021. Det er personlig medlemskap, man kan ikke benytte fullmakt på 

årsmøtet. 

 

Saksliste Årsmøte 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokoll  
4. Behandle årsmeldingen 2020 
5. Behandle revidert regnskap 2020 
6. Behandle innkomne forslag og saker 
7. Medlemskontingent 
8. Budsjett 2021 
9. Behandle organisasjonsplan for DSK 
10. Valg av styre 
11. Valg av valgkomité og revisor 

 

Velkommen til årsmøte 

Mvh 

Styret i Drammen svømmeklubb 

 

 

 

  



 

   
 

DRAMMEN SVØMMEKLUBB  

ÅRSBERETNING 2020 

Virksomhetens art og hvordan den drives 

Klubben har som formål å gi et best mulig svømmetilbud til alle våre medlemmer. Vi  
er en klubb som ønsker å tilby et bredt spekter av kurs og har et sammenhengende kurs og  
aktivitetstilbud, fra barn til voksen. Våre elitesvømmere skal ha et kvalitetsmessig godt tilbud slik at 
de kan nå høye mål, og vi skal gi et godt svømmetilbud til alle utøvere uavhengig av ambisjonsnivå.  
 
Drammen Svømmeklubb inngår som en organisasjonsmessig del av Norges Svømmeforbund og 
drives fra Drammensbadet på Marienlyst i Drammen.    
 
Fortsatt drift   
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsbudsjett for 2021 er satt på dette grunnlag. 
Resultatet for 2020 og balanse 31.12.2020 med noter gir etter styrets oppfatning en rettvisende 
oversikt over utvikling, resultat og stilling. 
 
Arbeidsmiljø 
Drammen svømmeklubb inngår årlig kontrakt med alle trenere, instruktører og kursansvarlig. 
 
Likestilling 
Det er klubbens målsetting at det skal råde full likestilling ved nyansettelser og representasjon i 
styret. 
 
Ytre miljø 
Klubben driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Drammensbadet er Miljøfyrtårn 
bedrift. Våre aktiviteter er tilpasset deres miljøkrav.  
 

Styrets årsberetning for 2020 

DSK hadde ved utgangen av 2020 totalt 633 medlemmer, herav 598 medlemmer under 20 år. Tallene 
inkluderer kursdeltakere. Som forventet har vi en nedgang i medlemmer fra foregående år.  
 
  



 

   
 

Styrets sammensetning i 2020: 

Styreleder    Bjarte Olsen 
Nestleder    Børre Hilden (reg. Leder i Altinn) 
Sekretær    Anne Skånhaug Bjørnstad 
Styremedlem/kasserer   Tonje Schmidt Bergmann 
Styremedlem   Kjersti Heggenhougen 
Styremedlem    Chantal Berntzen 
 
Kontrollutvalg:   Pål Engebretsen, Stian Knutsen 
 
Oppmann:    Karin Linders 
 
Det er avholdt 9 styremøter i perioden. 
 
Styrerapport 2020 
2020 ble som på så mange andre områder et veldig annerledes år. Det ble preget av Covid-19 og 
mesteparten av arbeidet ble konsentrert rundt arbeid med å holde klubben i gang, håndtere ansatte i 
forhold til permitteringer og tiltak rundt Covid samt å legge til rette for alternative driftsformer. 
Det ble søkt om kompensjon for tapte inntekter i 3 runder og takket være gode søknader har klubben 
klart seg gjennom 2020 på en tilfredsstillende måte. 
 
Klubbens aktiviteter:  
Klubben har for det meste vært i dvale i 2020, det ble gjennomført treninger og konkurranser mer 
eller mindre som vanlig frem til mars. Deretter har det vært alternative treninger på land når det har 
vært lov, samt begrensede treninger i bassenget i den perioden som dette var tillatt i sommer/høst. 
 
Marienlyst Open og andre juletradisjoner ble avlyst som følge av Covid. 
 
DSK var i 2020 digitalt representert på Trener og Lederkonferansen med kursansvarlig og delvis med 
styremedlem.  
 
Jeg vil rette en stor takk til styremedlemmene, trenere, instruktører og andre, som har holdt ut i 
2020 og håper at 2021 etter hvert kan bringe oss tilbake til en mer normal tilværelse.  
 
For styret, 
 
Bjarte Olsen 
Styreleder Drammen Svømmeklubb 
  



 

   
 

  



 

   
 

 

  



 

   
 

Forslag innkommet 
 

• Mandat sportslig utvalg 

• Styrehonorar 
 
 
KONTINGENTER 
 

Grupper Medlemskontingent Treningsavgift 

C-Gruppa 350,- 5500,- 
B-Gruppa 350,- 7500,- 

A-Gruppa 350,- 8900,- 
Masters aktiv/passiv 350,- 5000,-/ 3000,- 

Medlemskap 350,-  
 
Medlemskontingent faktureres en gang pr år. 
Treningsavgiften deles i to, faktureres hvert halvår. 
50% søskenmoderasjon på treningsavgift fra og med barn nr 2.  
 
 
 

Drammen 12.05.2021 
Drammen Svømmeklubb 

Styret 
 

 
 



 

   
 

 

  



 

   
 

ORGANISASJONSPLAN  

FOR 

Drammen Svømmeklubb 

Vedlegg på årsmøtet  

SVØMMEKLUBBENS ORGANISERING I NORSK IDRETT 

 

 
 

 

 

 

  

Norges 
Idrettsforbund

Buskerud 
Idrettskrets

Drammen 
Idrettsråd

Norges 
Svømmeforbund

Buskerud 
Svømmekrets

Drammen 
Svømmeklubb



 

   
 

 

Intern organisasjonsplan for Drammen svømmeklubb  

 

Styret i Drammen svømmeklubb består av: 

• Leder     Velges for 2 år 

• Nestleder    Velges for 2 år 

• 4 styremedlemer         Velges for 2 år 

• 2 varamedlemer       Velges for 1 år 

 
• Kontrollutvalg, 2 medlemmer         Velges for 2 år 

 

Leder og nestleder velges motsatte år.  

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges 

varamedlem/ene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

Oppmenn 

Hver treningsgruppe i klubben oppnevner en oppmann for sin gruppe. Styret innkaller oppmenn til styremøte 

etter behov. Oppmann er medlem av sportslig utvalg. 

Oppmenn har virketid på 1 år, og oppnevnes etter årsmøtet. 

Oppnevning av utvalg/komiteer og ansvarlige roller 

Styret kan etter behov oppnevne utvalg, komiteer og ansvarlige roller der hvor dette ikke fremkommer i 

Organisasjonsplanen.  

 

Svømmeskolen 

Svømmeskolen drives av kursansvarlig som har ansvaret for instruktørene og aktivitetene. 

 

  



 

   
 

 

Verv  Valg  Varighet  

Leder  Bjarte Olsen  2022  

Nestleder  Børre Hilden  På valg  

Kasserer  Tonje Bergmann  2022  

Sekretær  Anne Skånhaug Bjørnstad  På valg  

Styremedlem 1   På valg 

Styremedlem 2  Linnea Edvardsen  På valg  

Vara  Stein-Roar Skånhaug Bjørnstad     

Vara  Manglende kandidat     

Valgkomité 1  Manglende kandidat     

Valgkomité 2  Manglende kandidat     

Kontrollutvalg  Stian Knutsen     

Kontrollutvalg  Paal Engebretsen     

Vara kontrollutvalg  Manglende kandidat  

 


