
Referat fra årsmøte i Frogner svømmeklubb
Onsdag 2. juni 2021 kl. 08.30 utenfor NHO-bygget.

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 referent. Mette Bodil Havrevold og Gøril Tandberg Smedstad ble valgt til å 
underskrive protokollen.

Behandle idrettslagets årsmelding 
Idrettslagets årsmelding ble godkjent.  

Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
Idrettslagets regnskap og revisorberetning ble godkjent. Men styret bør være mer aktive med innkreving av kontingent.

Fastsette medlemskontingent og   vedta idrettslagets budsjett     
Det gjøres ikke endringer i kontingentsatser. Det fremlagte budsjett ble godkjent.

Kontingent er da kr. 100.- pr. kalenderår for ordinære medlemmer, familiekontingent er kr. 200.- for foreldre og barn, 
1000 kr. for bedrifter og kr. 50.- for barn, ungdom og studenter.

Godkjenne idrettslagets organisasjonsplan
Organisasjonsplanen ble godkjent med følgende endring i handlingsplanen:
"2021: Følge opp og kvalitetsikre forprosjekt Frognerbadet, og søke støtte og budsjettmidler for videre prosjektering hos
politikerne."

Behandle innkomne forslag og saker. 
Forslag vedtatt og legges i organisasjonsplanen: 
"Det serveres kaffe/te mineralvann i forbindelse med generalforsamling". 

Foreta følgende valg: 
Leder Bjørn Solheim ble gjenvalgt
Nestleder Mette Bodil Havrevold ble gjenvalgt
5 styremedlem samt vara Siri Andresen, Kari Ruud, Gøril Tandberg Smedstad, Henriette Tronrud, 

Hans Henrik Thaulow og Arne Gregersen ble gjenvalgt.
kommer inn som nytt styremedlem. 
(Styret bestemmer selv hvem som skal være vara)

2 revisorer Ellen Beate Dyvi ble gjenvalgt. Jon K. Enger kommer inn som ny revisor.
Takk til Kari Vedum som nå går ut av rollen som revisor.

Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem 
Mireille Caspari, Eldri Langåker, Kristin Aksnes og Conrad Mohr ble gjenvalgt
(Gruppen fikk mandat til å selv fordele roller)

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



Eventuelt
a) Hva er status for konseptvalgsutredningen for Frognerbadet?

Behovsanalyse for Frognerbadet ble oversendt Bymiljøetaten 11.10.2019, og er grunnlaget for  
KonseptValgsUtredningen (KVU) for Frognerbadet. KVU’en ble lagt frem høsten 2020, etter press fra 
svømmekluben og Frogners bydelspolitikere, og er nå til  ekstern kvalitetssikring (KS1).  KVU’en har ikke vært
på offentlig høring, og Frogner svømmeklubb og Byantikvaren er sterkt kritiske til KVU’ens fremlagte forslag, 
og vi jobber nå for et mandat for forprosjektet som kan tillate vurdering av bedre løsninger. Det er lagt inn 
bevilgninger i årets budsjett for oppstart av Frognerbadet. Det er dermed ikke et spørmål om at planleggingen 
fortsetter, men hvor raskt det vil gå, og om det følger den gamle regel om at «politikk er den gyldne middelvei 
mellom nesten noe og absolutt ingenting». KVU’ens mandat var «raskt og billig, men kvalitet er mindre viktig».

b) Behovsplan for idretten
Frogner svømmeklubb har i gjeldende behovsplan fått gjennomslag for sine stadig gjentatte innspill og forslag 
om måltall for dekning av svømmeanlegg og anlegg til andre idrettskategorier. Dette er svært viktig for 
estimering av svømmehallbehovet i området rundt Frognerbadet. Ellers bør klubben fortsatt fronte tiltak 
prioritert i fjorårets årsmøte, som bruk av spillvarme fra kunstisen, matte mellom garderobe og basseng, 
isolasjonsduk over bassenget på natten og mulighet til å henge badekåper og håndklær i «vaktbua» for å kunne 
svømme hele året i det øvre utebassenget.  Det er viktig å ha Frognerbadet i behovsplanen

c) FISU Frogner
Kari Ruud orienterte om aktiviteten i FISU Frogner..

d) Hva er realistisk og ønskelig å ha som målsetning for videreutviklingen av Frognerbadet
1. Rehabilitering av eksisterende utebassenger er viktigst, og bør gjøres så raskt som mulig, for å sikre bedre 
driftsikkerhet og lenger sesong.
2. Kafeteriaen bør fortsatt ligge på bakkenivå og bevare de arkitektoniske kvaliteter i dagens kafeteria.
3. Mulighet for et større anlegg under bakken/kafeteriaen bør utredes som del av forprosjektet.
4. Et 25m basseng under bakken kan godtas dersom det legges frem en god kvantitativ behovsanalyse, og en 
troverdig strategi for hvordan behovsplanens måltall for svømmehalldekning i området rundt Frognerbadet skal 
oppnåes. Dette utgjør en helårskapasitet tilsvarende 8-10 stykk 25m svømmeanlegg.

e) Verving og aktivisering av unge medlemmer og triathlon-miljøene
Det ble diskutert litt rundt hva man kan gjøre for å få flere av de yngre svømmerne i Frognerbadet med i 
arbeidet for å få helårs Frognerbad. Vi kom ikke til noen konklusjon, og klubben bør jobbe videre med 
problemstillingen.

Oslo 2.6.2021

------------------------------------------      ----------------------------------------------     --------------------------------------------------
Bjørn Solheim      Gøril Tandberg Smedstad Mette Bodil Havrevold


