Årsmøte DSK 2022
Drammen svømmeklubb innkaller herved til Årsmøte torsdag 31. mars kl. 18.30.
Årsmøtet avholdes på Drammensbadet, mæterom 3. etasje
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
2021. Det er personlig medlemskap, man kan ikke benytte fullmakt på årsmøtet.

Saksliste Årsmøte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Velge dirigent.
Velge protokollfører.
Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
Godkjenne innkallingen.
Godkjenne saklisten.
Godkjenne forretningsorden.
Behandle årsberetning.
Behandle regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette
treningsavgifter.
12. Vedta budsjett.
13. Behandle organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
a. Styre med leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer og to
varamedlemmer.
b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og ett varamedlem.
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d. Valgkomité med to medlemmer.

Velkommen til årsmøte
Mvh
Styret i Drammen svømmeklubb

DRAMMEN SVØMMEKLUBB
ÅRSBERETNING 2021
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 2022 er satt på dette grunnlag.
Resultatet for 2021 og balanse 31.12.2021 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 leder for
svømmeskolen.
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 2021
DSK hadde ved utgangen av 2021 totalt 573 medlemmer, herav 538medlemmer under 20 år. Tallene
inkluderer kursdeltakere. Som forventet har vi en nedgang i medlemmer fra foregående år.

Styrets sammensetning i 2021:
Styreleder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem/kasserer
Styremedlem
Styremedlem

Bjarte Olsen
Børre Hilden
Anne Skånhaug Bjørnstad
Tonje Schmidt Bergmann
Espen L. Pedersen
Linnea Edvardsen

Kontrollutvalg:

Pål Engebretsen, Stian Knutsen

Oppmann:

Sigrid Gylseth

Det er kun avholdt 3 styremøter i perioden.
Styrerapport 2021
2021 ble som på så mange andre områder nok 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 2 runder og takket være gode søknader har klubben
klart seg gjennom 2021 på en tilfredsstillende måte.
Klubbens aktiviteter:
Aktiviteten i klubben har vært lav også i 2021. Vi hadde alternative treninger fra årsskiftet, og fra
mars ble det gjennomført treninger igjen. Vi kom tilbake til konkurranser fra juni med BKs
Bergmannsvøm.
Marienlyst Open og andre juletradisjoner ble avlyst som følge av Covid.
DSK var i 2021 representert på Trener og Lederkonferansen med leder for svømmeskolen.
Jeg vil rette en stor takk til styremedlemmene, trenere, instruktører og andre, som har holdt ut i
2021 og håper at den mer normale tilværelsen vi nå opplever i 2022 vedvarer.
For styret,
Bjarte Olsen
Styreleder Drammen Svømmeklubb

Aktiviteten på konkurransepartiene i 2021.
Året 2021 var ikke det letteste fra begynnelsen, på grunn av Covid -19-pandemien måtte vi fortsette
treningen utenfor svømmehallen fra januar. Timene ble holdt både på løpestadion i Drammen og
med trening på langrennski på Konnerud. Det var en usedvanlig vanskelig periode å opprettholde
høyt oppmøte og holde utøverne motiverte.
Fra mars klarte vi imidlertid å komme tilbake til svømmehallen og gjenoppta treningen, og bygge opp
svømmeformen fra bunnen av.
Vi deltok i 2021 på følgende stevner:
Juni:
BK stevne, Kongsberg
Juli:
NM langbane Bergen - 2 sølv medaljer parasenior for Lara V. -Edvardsen
August:
Aquarama, Kristiansand
September:
LÅMØ sør, Kongsberg
Asker Høststevne, Asker
ÅM, Sandnes - Noor Gillhus - Kiani
Oktober:
Speed Open, Nordtvet bad
BK Bergmansvøm, Kongsberg
November:
NM senior kortbane, Porsgrunn - 2 stk gull medaljer Lara V- Edvardsen
(første gullmedaljer for kvinner til DSK fra langsiden ellers første gull til kvinne – senior i DSK historie,
jeg kunne ikke å finne det)
Desember:
Bærum Open, Nadderud
Julestevne til svømmerne fra K1 til K4
Oppstartsleir i august var i Drammen på Drammensbadet, vi var på pizza, bowling og flere andre
aktiviteter.
Høstferieleir, Beitostølen.
Tomasz Zabawa
Hovedtrener

Årsberetning kursvirksomhet, 2021
Begynner(kursbasseng): Hval, Skilpadde, Pingvin, Selungen.
Videregående(idrettsbasseng): Sel2, Sel1, Sjøløven, Delfin, Hai
Drammen svømmeklubb kjører kurs etter Norges Svømmeforbund sitt
svømmeskoleoppsett og pedagogikk. Vi tilbyr 8 av 9 kursnivåer.
Hele 2021 har Victoria Olsen vært kursansvarlig for svømmeskolen.
2021 var preget av et stort ønske om å øke antall som kunne delta på kurs både fra
vår side, men og fra medlemmer sin side. Vi hadde store ventelister, spesielt til de
laveste nivåene. Det førte til at vi ikke har hatt behov for noe markedsføring, vi har
hatt luksusproblem med at det er flere som vil på kurs enn vi har plasser. Vi har
ligget ganske stabilt på mellom 85%-100% fylte plasser på begynnernivåene vår og
ligget mellom 78% og 89% på videregåendenivåene.
Pandemien har bydd på mange utfordringer. Instruktørgruppen har kjent mye på
var vanskeligheter med å få deltatt på instruktørkurs for å få opplæring. Vi har
dermed mange instruktører som ønsker å få tatt kurs i løpet av 2022. Instruktørene
har også da brukt hverandre mye som ressurser og muligheter for å dele erfaringer
for å utvikle instruktørkompetansen, noe man og ville gjort vanlige år, men mer
tydelig i et år som 2021.

Forslag innkommet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Treningsleir
Klubbtøy
Foreldremøter
Opprykk og progresjon, feedback til foreldrene.
Sosiale sammenkomster for svømmerne med foreldre
Nattsvøm Fredag-Lørdag
Klubbkupp DSK (frukt og saft)

KONTINGENTER
Grupper
C-Gruppa
B-Gruppa
A-Gruppa
Masters aktiv/passiv
Medlemskap

Medlemskontingent
350,350,350,350,350,-

Treningsavgift
5500,7500,8900,5000,-/ 3000,-

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

Drammen 21.03.2022
Drammen Svømmeklubb
Styret

Budsjett 2022 DSK

Inntekter

Kursinntekter

kr 3 167 450

Aktivitetskontigent

kr 322 000

Medlemskontigent
Sponsorinntekter

kr 261 800
kr -

Andre tilskudd

kr 747 000

Drammen kommune

kr 510 000

Stevneinntekter NM
Stevneinntekter MO

kr kr 282 700

Svømmeaksjonen

se grunnlag
budsjett
se grunnlag
budsjett
se grunnlag
budsjett
se diverse
poster
se diverse
poster
se leie av
basseng
se stevner

kr 132 000

se stevner
se diverse
poster
se diverse
poster
se diverse
poster

kr 150 000

antatt

kr -

antatt
antatt et
stevne
antatt et
stevne

Dugnadsinntekter

kr -

Bingo og grasrot
Treningsleir, samling,
overnatting etc
Startkont. (refundert fra
svømmerne)
Utleie tribune og stoler
MO

kr 57 025

Utleie tribune og stoler NM

kr -

SUM Driftsinntekter

Kommentar

kr 5 629 975

SUM Driftskostnader

kr 5 358 189

Driftsresultat

kr 271 786

Finansposter
RESULTAT ETTER
FINANSPOSTER

kr 271 786

Driftskostnader

Kostnader

Startkontingenter
Treningsleir, samling,
overnatting etc
NM dekning utgifter
svømmere
Stevneutgifter MO
Diverse utgifter
treningssamlinger

kr 150 000

Adgangstegn
Lønn trenere og instruktører
(Treninger)
Feriepenger (Treninger)
Arbeidsgiver avgift
(Treninger)
Lønn trenere og instruktører
(Treningsleir)

kr 2 000

Feriepenger (Treningsleir)
Arbeidsgiver avgift
(Treningsleir)
Lønn trenere og instruktører
(Stevner)

kr 4 427

Feriepenger (Stevner)

kr 2 448

Arbeidsgiver avgift (Stevner)

kr 3 729

Pensjon
Treningsleirer reise og
overnattingsutgifter
Regnskapsførsel
Diett og kjøregodtgjørelse
Leie kontor
Telefon
Leie badet
Forsikringer
Annonser, reklame
Velferdsutgifter
Materiell/treningsutstyr
Matutgifter stevner
Diverse
Datakostn / vedl utstyr
Opplæring livredningskurs
Trener og instruktørkurs
NSF Svømmekonferansen

kr 81 000

SUM Driftskostnader

kr 132 000
kr 50 000
kr 277 800
kr 40 000

kr 1 984 825
kr 184 602
kr 281 214
kr 43 400

kr 6 744
kr 80 000

kr 200 000
kr 40 000
kr 15 000
kr 35 000
kr 3 500
kr 1 400 000
kr 14 500
kr 35 000
kr 50 000
kr 100 000
kr 20 000
kr 10 000
kr 15 000
kr 6 000
kr 55 000
kr 35 000
kr 5 358 189

ORGANISASJONSPLAN
FOR
Drammen Svømmeklubb
Vedlegg på årsmøtet
SVØMMEKLUBBENS ORGANISERING I NORSK IDRETT

Norges
Idrettsforbund

Buskerud
Idrettskrets

Norges
Svømmeforbund

Drammen
Idrettsråd

Buskerud
Svømmekrets

Drammen
Svømmeklubb

Intern organisasjonsplan for Drammen svømmeklubb

Styret i Drammen svømmeklubb består av:






Leder
Nestleder
4 styremedlemer
2 varamedlemer
Kontrollutvalg, 2 medlemmer

Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år
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 leder for svømmeskolen som har ansvaret for instruktørene og aktivitetene.

Verv

Valg

Varighet

Forslag

Leder

Bjarte Olsen

2023

Nestleder

Børre Hilden

2022

Gjenvalg

Kasserer

Tonje Bergmann

2022

Gjenvalg

Sekretær

Anne Skånhaug Bjørnstad

2023

Styremedlem 1

Espen Pedersen

2023

Styremedlem 2

Linnea Edvardsen

2023

Vara

Stein-Roar Skånhaug Bjørnstad

2022

Gjenvalg

Vara

Kjersti Heggenhougen

2022

Alem Dulic

Valgkomité 1

Manglende kandidat

Valgkomité 2

Manglende kandidat

Kontrollutvalg

Stian Knutsen

Gjenvalg

Kontrollutvalg

Paal Engebretsen

Gjenvalg

Vara kontrollutvalg

Manglende kandidat

