
Styret 2019   
 
Det vil bli en mer detaljert og beskrivende 
oversikt over de ulike rollene. Her er en kort 
beskrivelse.   
 
På foreldremøte har vi kommunisert viktigheten av at 
foreldre melder seg til tjeneste til styret. Nå har vi fem nye – 
neste år er det også en del som går ut. Vi skal bruke dette 
året på å gjøre rollene klare og jobben videre enklere.  
 
Alle i styret har tilgang til Sola SK sitt nettområde, der hver enkelt rolle 
har en mailadresse. Vi har nå en felles plattform for arkivering av 
klubbens dokumenter. Dette er for å unngå lagring på private pc’er og 
gjør det enklere for administrering av klubben. Ikke minst er mer sikkert 
mht tap av dokumenter på private pc’er.  
 
 
Styremedlem og representanter for foreldreutvalg skal ha tilgang til 
Tryggivann og få innføring i bruken av systemet.  
 
 
Leder (Tone Flikkerud)             
Klubbens ansikt utad. Klubbadmin. Brønnøysund. Bistå vedr søknader 
om midler. Hovedansvar internt arkiv. Alt til årsmøte. Årshjul for klubben. 
Forsikringer, avtaler (Forbund, lokalt og nasjonalt). 
Totaloversikt – koordinere med alle i styret. Fastsette styremøter. 
 
Nestleder (Anita Vonheim)       
Klubbens ansikt innad. Bindeledd mellom trenere/instruktører/svømmere. 
Dialog med Sportslig utvalg og øvrige utvalg (sammen med leder). 
Oversikt instruktører, arbeidskontrakter/attester (sammen med leder). 
Faglig mappe, T-shirts og badehette til nye instruktører. Dialog med 
leder for svømmeskolen vedr sesongstart/slutt for instruktører og sosiale 
aktiviteter (sistnevnte sammen med Foreldreutvalget).  
 
IT (Guido van der Hoff) 
Ansvarlig for klubbens hjemmeside. Oppdatere facebook (offisiell side og 
den interne). Etablere plattform for klubbens dokumenter (og etter hvert 
vedlikeholde). Avtale Tryggivann. Spond? (sammen med Fernando). 
 



Kasserer (Beata Hellich)     
Fakturahåndtering (inngående faktura + internfakturering). Lønn 
instruktører/trenere. Klargjøre regnskap. Regnskapsrapportering.  
 
Sekretær (Linda Vestly Joa)       
Møte protokoll. Fordele epost til fellesmail fra innboks? 
Oppdatere politiattester (hvis ikke leder for svømmeskolen) 
Sende ut fellesinfo til klubbens medlemmer.  
 
Materialforvalter (Ove Nygaard)   
Ansvar for lager. Faglig teorimappe. Innkjøp pokaler/merker/diplomer. 
Koordinere bestilling av T-shirts. Svømmeføtter, brett, vendeflagg o.l. 
Går innom hallen i slutten på hver sesong for å få en oversikt over 
behov- bestilles slik at vi har fått ting levert før oppstart.  
 
Hotell/Reise (Sivaruben Sivarajah)  
Bestille hotell (avtalte stevner) pr i dag Steven (utenfor styret) 
Treningsleirer – sammen med Sportslig utvalg/foreldreutvalg.  
 
Sportslig utvalg (Thomas Carlens)  
Representant i sportslig utvalg. Dialog med hovedtrener og B trener. 

Terminliste. Utarbeide treningsårshjul. Ansvarlig for oppfølging av 

treningsopplegg Toppform. Planlegging av treningsleirer (sammen med 

hotell/reise/foreldreutvalg). Reiseleder/hjelper på stevne 

(avklaring/ansvarlig på omgang). Ansvar for medie- og ungdomsgruppe.  

  
HMS (Kira de Klerk) 
HMS arbeid i klubben. Førstehjelpsskrin. Adgangskort hallene, sammen 

med laminert instruks for hallene. Oversikt livreddere. Arrangere 

livredderkurs. Politiattester (sammen med sekretær).  

 
Sponsor (Terese Schmitz)   
Innhente nye – ta vare på gamle sponsorer. Søknader om støtte. Bistå 
kommunal støtte etc. Lokale avtaler (avtale om tilsyn av haller mm). 
 
Svømmerepresentant (pr nå Anisia Popescu) 
Snakke svømmernes og instruktørenes sak inn i styret - bindeledd. 
 
 
 
 
 



Utenfor styret: 
Medlemsadministrator   

• Oppfølging av medlemmer via Tryggivann. Herunder fakturering av 
kursavgift og medlemskontingent. 

• Oversikt over medlemsmassen og utsendelse av info til medlemmer  
(treningstider, stevner, leirer osv) 

 
Leder for svømmeskolen 
Ansvar for at kurstilbudet høst og vår i alle 3 hallene blir sydd 
sammen. Oversikt over medlemsmassen og utsendelse info 
medlemmer, treningstider, stevner, leirer osv. Samarbeider med leder, 
nestleder og sekretær for infoflyt internt i klubb og utad på 
facebook/nettside og aviser ol (siste punkt sammen med IT admin).  

 
Svømmehallansvarlig i hver hall:  

Svømmeskole Tananger- nybegynnere og sel + U&D 
Svømmeskole Dysjaland- nybegynnere og sel 
Svømmeskole Sola- videregående- voksne-ung i vann  

De ansvarlige i hver hall må være med å rekruttere livreddere og instruktører.  
 

Stevnepåmelding (Ivar Høie) 

• Sende ut info om stevner ihht Terminliste 
• Påmelding - betalingsoversikt til kasserer. 
• Ansvar for å få instruktører til å jobbe på rekruttstevner (forespørsel 

legges ut på facebook). Vibecke Høie har sagt ja så lenge Ivar 
sitter med stevnepåmelding.   
 
Sportslig utvalg (repr. fra styret, A og B) trener  

• Samarbeide med den som er ansvarlig for rekrutteringen.  
• Må følge opp svømmere og instruktører faglig.  
• Ansvar for den faglige utviklingen.  

 
Foreldreutvalg  

• Fernando de Miguel, Ann Kristin Vatnamot, Beate Jensen. 
• Sosiale arr., dugnad + stevner (se egne instrukser). 

 

Mediegruppe  

• Aktive svømmere lager artikler – publiserer på Facebook. 
 

Ungdomsutvalg 

• Bindeledd mellom rekrutter og elitesvømmere.  
 



Valgkomité  

• To foreldre velges inn på høstens foreldremøte.  
 


