GENERALFORSAMLING
2020
LØRDAG 8. FEBRUAR KL.11
Auditorium R5 Gløshaugen

Saksliste generalforsamling NTNUI Svømming
Sak 1: Konstitusjon
● Sak 1.1: [Vedtak] Godkjenne stemmeberettigede
● Sak 1.2: [Vedtak] Godkjenne møteinnkalling
● Sak 1.3: [Vedtak] Godkjenne sakslisten
● Sak 1.4: [Info] Melde inn saker til eventuelt
● Sak 1.4: [Vedtak] Godkjenne forretningsorden
● Sak 1.5: [Vedtak] Godkjenne valg av dirigent
● Sak 1.6: [Vedtak] Godkjenne valg av referent
● Sak 1.7: [Vedtak] Valg av to representanter til å underskrive protokollen
● Sak 1.8: [Vedtak] Valg av to representanter til å foreta stemmetelling
Sak 2: [Info] Årsberetning
Sak 3: Økonomi
● Sak 3.1: [Vedtak] Godkjenne regnskapet for 2019
● Sak 3.2: [Info] Budsjett 2020
● Sak 3.3: [Vedtak] Treningsleir
● Sak 3.4: [Vedtak] Godkjenne budsjett for 2020
Sak 4: [Info] Statistikk
Sak 5: [Info] Verdier i klubben
Sak 6: [Vedtak] Handlingsplan + verdier for neste styreperiode 2020 / 2021
Sak 7: [Vedtak] Valgkomite
Sak 8: [Vedtak] Publisering av styremøtereferater
Sak 9: [Info] Presentasjon av stillinger i NTNUI Svømming
Sak 10: [Valg] Valg av leder, nestleder, kasserer, og 8 styremedlemmer
Sak 11: [Vedtak] Styret får fullmakt til å konstituere seg selv
Sak 11: [Vedtak] Styret får fullmakt til å rekruttere til resterende verv.

Sak 12: Pizza

Sak 1: Konstituering
Sak 1.1: [Vedtak] Godkjenne stemmeberettigede
Saksfremlegger: Styret
Innstilling: Vedtak
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de stemmeberettigede.
Informasjon:
Desisorer informerer om antallet stemmeberettigede til stede ved
generalforsamlingen. Alle med gyldig medlemskap i NTNUI svømming har rett til å
stemme. For å stemme, må du vise gyldig bevis på medlemskap i NTNUI (kort med
oblat) og NTNUI svømming (mail om godkjent medlemskap).
Referat: Det er 25 oppmøtte. Bytter “Generalforsamling” med “årsmøte” i
vedtaksteksten. Godkjennes med akklamasjon.
-- Etternotat: 1 ankom møte kl 12
Sak 1.2: [Vedtak] Godkjenne møteinnkalling
Saksfremlegger: styret
Instilling: Vedtak
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen
Informasjon:
Innkalling til Årsmøte i NTNUI svømming ble sendt ut … (skulle egentlig vært sendt ut
14 dager i forveien?
Referat: Godkjennes med akklamasjon.
Sak 1.3: [Vedtak] Godkjenne sakslisten
Saksfremlegger: Styret
Innstilling: Vedtak
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner sakslisten
Informasjon:
Sakslisten skulle vært utsendt minst en uke i forveien av årsmøtet. Styret har ikke
sendt ut sakslisten i tide og beklager dette. Styret ønsker derfor å minne årsmøtet på
at man har lov til å be om utsettelse på en sak dersom for eksempel saken ikke
fremstår gjennomtenkt eller årsmøtet trenger mer tid på å vurdere saken.
Referat: Minnes om at da fristen ble brutt kan saker flyttes til en senere anledning.
Styret har bestemt å fremme forslag om å holde fortsettende årsmøte. Godkjennes
med akklamasjon
Sak 1.4: [Info] Melde inn saker til eventuelt
Saksfremlegger: Styret
Innstilling: Informasjon

Informasjon:
Årsmøtet kan melde inn saker til eventuelt.
V: Ta opp styrets oppmøte på fredagspils. Styrets oppmøte på trening generelt.
Sak 1.4: [Vedtak] Godkjenne forretningsorden
Saksfremlegger: Styret
Innstilling: Info
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forretningsordenen

Referat: Godkjennes med akklamasjon.
Sak 1.5: [Vedtak] Godkjenne valg av dirigenter
Saksfremlegger: Styret
Innstilling: Vedtak
Forslag til vedtak: Godkjenne valg av dirigent
Informasjon:
Referat: Styret instiller Kristin til dirigent. Godkjennes med akklamasjon.
Sak 1.6: [Vedtak] Godkjenne valg av referenter
Saksfremlegger: Styret

Innstilling: Vedtak
Forslag til vedtak: Godkjenne valg av referent
Informasjon:
Referent: Styret instiller Olav som referent. Godkjennes med akklamasjon.
Sak 1.7: [Vedtak] Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Saksfremlegger: Styret
Innstilling: Vedtak
Forslag til vedtak: Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Informasjon:
Referat: Manith og Sebastian melder seg. Godkjennes med akklamasjon.
Referat: Ny sak fremmes av styret: velge tellekorps
Bjørg og Manith melder seg. Godkjennes med akklamasjon.
Sak 2: Årsberetning
Saksfremlegger:
Instilling:

Styret
Info

Informasjon:
Referat: -- Her burde årsberetningen ha ligget som vedlegg. Det gjør den ikke. Den
blir derfor heller ikke med i referatet. --

Sak 3.1: Godkjenne regnskapet for 2019
Saksfremlegger:
Styret
Instilling:
Vedtak
Forslag til vedtak: Årsmøtet godtar regnskapet for 2019
Informasjon:
Vedlegg: Budsjett
Referat:
Øystein: Gikk NTNUI-Sprinten i 59 - 12 tusen i pluss?
Manith: Ja
Ø: Hvor går inntekter fra dommere inn i regnskapet?
M: Vet ikke. Kursinntekter kanksje?
Ø: Vi får jo inn halvparten av regningen, det er noen tusen
M: Hva er aviser møter..?
Pavel: Norsk svømmming
Kristin: Kommer koieturen inn under fest?
M: Ja, koietur, grøtfest, etc untatt ølsvømming, som legges under
trening
Erling: Har koieturen blitt dyrere før?

K: Nei, men vi er blitt flere personer, så da blir det dyrere når vi dekker
det samme per person
P: Egenandelen dekker egentlig bare buss
Ø: Er det noen noter til regnskapet?
M&P: Nei.
Tinus: Kan jeg slippe å få svømmebladet?
P: Nei
K: Det er mye snakk om å avskaffe det, men det er ikke vedtatt enda
Ø: I årsberetnignen ligger det info om at vi ville avskaffe bladet, men
det gikk ikke gjennom
Ø: Fint å vite hvor dommerintektene blir av?
M: Jeg skal finne det ut.
Vedtak: Regnskapet godkjennes med akklamasjon
Sak 3.2: Budsjett 2020
Saksfremlegger:
Instilling:

Styret
Info

Informasjon:
Vedlegg: Budsjett
Referat:
Manith: Vi støtter ikke treningsleir utenfor norge. Det skal være 0kr i støtte fra
hs til baneleie.
Pavel: Jeg skal rette det opp.
Kristin: Styret har diskutert mye om støtten til resie for stevner virkelig skal
brukes på treningsleir i stedet. Da kan man risikere at det er mange som ikke drar på
treningsleir betaler for leiren likevel.
M: Skal vi svømmegruppa ta 50% av refusjonen eller hvordan funker det?
P: Svømmegruppa tar hele støtten, ingen refusjon til deltakerne.
Ingunn: Det blir jo dyrer hvis man ikke får refusjon
P: Deltakerne betaler det samme, før tok vi ikke kvittering og fikk ikke noe
støtte. Da blir det det samme for deltakerene
M: Det er rart at ikke deltakerne får støtte
Øystein: Kvan vi få støtte til flere NM? Før kunne man bare få til ett
P: Ja, statuttene sier vi skal få støtte til samtlige NM.
Erling: Har vi fått støtte fra NSI for det siste SM?
P: De som har sendt kvittering skal få refusjon.
M: Vi har ikke fått inn noe støtte
P: Vi skal undersøke

M: Ligger det inne som gjeld for svømmegruppen da?
P: Nei, det må fikses
Øystein: Sommertrening var alt for billig i år. Mye bedre tilbud enn å kjøpe fra
pirbadet
-- Ungdomsmånedskort hos pir er 400kr => 800kr for sommern
Ø: Hvilken pris tar vi for svømmekurs?
P: 350 for medlemmer av svømmegruppa. 500 for NTNUImedlemmer som
ikke er med i gruppa
Ø: Kan vi ha med ikke-ntnuiere på kurs?
P: Det har vi ikke satt opp enda
Manith: Vi kan justere prisen for ikke-studenter slik som kontigenten, ha den
eks 10 ganger dyrere
Marthe: Er det vurdert noe å ha personlig trener på svømmetreningene?
P: God tilbakemelding, men det er ikke satt opp. Blir opp til neste trener
Ø: går det an å leie et lokale for bare 2000?
P: Vet ikke
Ø: Tror det fort blir 3-4 tusen.
Kristin: Totalbudsjettet er gitt at vi beholder støtten fra reisestøtte. Vi går mer i
minus dersom folk skal ha refusjon fra oss, i stedet for å samle det opp til treningsleir.
K: Det er her snakk om å dra på treningsleir i 2020. Det er også mulig å
bestemme seg for treningsleir i 2021, og heller samle opp penger til leir i år.
Vemund: er det noe vi skla diskutere?
P: nei. men hvis noen har spørsmål kan vi ta det nå
Manith: Hvorfor er det budsjettert 39000? kontra 3600 i 2019
P: Grunnen til det er at vi tidligere ikke har budsjettert med at kjøp av varer
går gjennom oss.
M: Hvorfor gå vi i minus på salg av treningstøy?
P: Vi går i null på alle innkjøp, men vi skal sikkert slenge på litt ekstra
Ø: Grunnen til at vi går i minus, er at vi ikke selger alle badehetter
Georg: Hvorfor kan vi ikke bare låne studenterhytten?
P: Den er ikke gratis, emn vi kan se inn i det
Kristin: Sist vi sjekket det opp kunne man leie den, og det kan fort være
billigere.
G: Hvordan fungerer det med triathlon
K: Triatlonmedlemmen er med i svømmegruppa, og får være med på
treningene våre.
Ø: de som melder seg inn i triatlon melder seg inn i svømmegruppa, så de er
bare med som vanlige medlemmer.

P: Triatlon betaler bare 150kr for triatlon-lisens. De betaler mellomlegget til
triatlon.
Ø: HS pålegger oss å ta med triatlon på trening
G: Kan vi ikke kreve støtte fra hovedstyret?
Manith: Nei
Kristin: Denne ordningen ble inngått da triatlon var en veldig liten gruppe,
saken kan gå opp til vurdering igjen
Ø: Triatlon er med som vanlige svømmegrupper, de må på dugnad etc akuratt
som andre medlemmer
Mikal: Kommer det til å bli lettere å kjøpe hettegensere? Sist var det en frist
og noe sånt
Kristin: Sist tok vi en bestilling og så kjøpte det antallet. Vi kan vurdere å
kjøpe et fast antall og selge som det går.
Ø: Hvis vi skal ha et lager burde vi ta et pålegg for risken i å ha et lager
Sak 3.3: Treningsleir
Saksfremlegger:
Instilling:
Forslag til vedtak:

Pavel Skipenes
Vedtak

Referat:
-- Kommentar: diskusjon da mesteparten av finansieringen kommer fra å beholde
reisestøtte fra stevner som gies av HS
Ingunn: Jeg tror det er mer attraktivt å delta på stevner hvis man får refusjon
Marthe: Jeg tenker pengene skal gå til alle medlemmene. Treningsleir gleder
veldig få, mens å støtte stevner kommer til gode for mange flere medlemmer.
Mikal: Det blir dumt at de som er på stevner betaler for treningsleir
Erling: Jeg hadde hatt mye mer lyst til å bli med på stevner hvis det hadde
vært refusjon
Gerog: Synes treningsleir burde være hovedfokus. Andre grupper drar ofte på
treningsleir feks telemark&alpint
Manith: Telemark&alpint har alt i egenandel, gruppa støtter ingenting
Georg: Her er jo bare aktive medlemmer, og det er de som kommer til å dra
på treningsleir. de må vi prioritere
Manith: Vi må tenke på alle medlemmene ikke bare de aktive
Manith: Vi får bare støtte for stevner og konkurranser, siden vi er en
konkurransegruppe. T&A er en turgruppe og får støtte for å dra på treningsleirer i stedet for
sstevner
Øystein: Jeg synes det er dumt at de som er på stevner betaler for
treningsleir, da det ikke er gitt at det er de samme som drar dit. Føler ikke det er
svømmegruppas ansvar å spare penger fra de som er på stevner til treningsleir. Da må vi ha
en prioritering for de som er med på stevner til å dra på leir
Marthe: Kunne vært en løsning hvis treningsleir var arrangert rett før et stort
stevne, men sånn det er nå er det mange som går ut av gruppa som ikke får noe nytte av
den tapte støtten

Jon: Det er ikke en mulighet å både få refusjon og dra på treningsleir, det går
veldig dårlig opp i budsjettet.
Ingunn: Vi må heller stemme om pengene skal brukes til å støtte stevner og
heller finne en annen løsning for å finansiere treningsleir.
Ø: Det er bare et spørsmål om hvor pengene kommer. De som er på
treningsleir kan jo selv spare refusjonen og bruke på treningsleir.
Pavel: vil støtte dyre arrangementer mer, siden det senker terskelen for å
være med på alle arrangementer mer enn å støtte billige litt
Marthe: Kan refundere mesteparten og sette av en liten del av refusjonen til å
spare i gruppa
Manith: Det er styret som bestemmer, men da jeg dro på masters hadde jeg
en forventning om å få tilbake halvparten av reiseutgiftene, siden det er fastsatt av HS.
Kristin: For meg er det naturlig at støtten brukes til resie, siden det er det det
er ment til
Erling: Hvis man betaler treningsleir selv i stedet for å spe den utover, og det
fortsatt er for dyrt, er det kanskje en dårlig idé å arrangere leiren i det hele tatt og dele
utgiften over mange andre arrangementer.
Ø: Kan risikere at mange ikke sender refusjon i det hele tatt, siden de ikke
tjener noe på det. Synes det er viktigere at de som er tiltenkt refusjonen får de pengene enn
at de blir spart til treningsleir.

Avstemming:
Stemmeberettige: 25
Støtte til utøver på stevne i stedet for å spare til treningsleir: Klart flertall

Manith: Man kan heller vurdere andre måter å skaffe penger til treningsleir.
eks dugnader etc
Pavel: Da kan man prioritere de som har hjulpet mye
Forslag til Vedtak: Treningsleir kan bli i budsjettet, styret trenger ikke å hente ut pengene, og
burde gjøre en ansvarlig vurdering
Jon: Blir da budsjettet med støtte til utøver for stevnereise?
Ja
Sak 3.4: Godkjenne budsjett for 2020
Saksfremlegger:
Styret
Instilling:
Vedtak
Informasjon:
Generalforsamlingen godtar budsjett for 2020
Vedlegg: Budsjett
Vedtak: Budsjettet med endringer skissert i forrige sak blir godkjent med
akklamasjon.

Sak 4: Statistikk
Saksfremlegger:
Instilling:

Styret
Info

Informasjon:
Årsmøte informeres om statistikk tilknyttet NTNUI Svømming for å kunne ta riktige
beslutninger
Vedlegg:
- Antall lisensierte utøvere i NTNUI Svømming i sammenheng med lisensprisen
til Norges svømmeforbund
- Statistikk over stevnedeltakelse
Referat: Sak 5: Verdier i klubben
Saksfremlegger:
Instilling:

Styret
Informasjon

Informasjon:
Leder gir muntlig informasjon til årsmøtet
Vedlegg: Verdier i budsjett
Referat: Sak 6: Handlingsplan + verdier for neste styreperiode 2020 / 2021
Saksfremlegger:
Styret
Instilling:
Vedtak
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar å utsette denne saken til fortsettende årsmøte
Referat: Vedtak: Utsatt med akklamasjon
Sak 7: Valgkomite
Saksfremlegger:
Styret
Instilling:
Vedtak
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar å utsette denne saken til fortsettende årsmøte
Referat:
Georg: Det høres ut som styret er overarbeidet, så synes det burde være
færre saker. Jeg synes ikke dette er en viktig nok sak til å ta opp
Marthe: Jeg synes det er viktig og det er noe vi burde ha
Vedtak: Utsatt med akklamasjon
Sak 8: Publisering av styremøtereferater
Saksfremlegger:
Styret

Instilling:
Forslag til vedtak:

Vedtak
Årsmøtet vedtar å utsette denne saken til fortsettende årsmøte

Referat:
Vedtak: Utsatt med akklamasjon
-- Kommentar: Resten av sakene hadde ikke saksoppsett da saklsisten ble presentert. kun
referat og vedtak blir presentert her. -Sak 9: Presentering av styreverv
Referat:
Jon: Kan vi slå sammen sak 9 og 10?
Ja
Sak 10: [Valg] Valg av leder, nestleder, kasserer, og 8 styremedlemmer
Referat:
Leder: Avstemming Stemmeberettige: 26
- Pavel
-9
- Jon Olav
- 15
<blank>
-2
Jon Olav vinner med flertall
Nestleder: Avstemming Stemmeberettige: 22
- Georg
-1
- Pavel
- 19
<blank>
-3
Pavel vinner med flertall
Kasserer: Avstemming Stemmeberettige: 22
- Diana
- 20
- Christoffer - 0
<blank>
-2
Diana vinner med flertall
Dommeransvarlig: Øystein Spangelo velges med akklamasjon.
Lar de resterende vervene stå som åpne styremedlemmer. () er ønsker.
De som stiller: Vincent Canaguier (styremedlem), Nora Næssen (arrangement), Olav Bech
Bråten (teknisk ansvalig), Ingunn Espolin Johnsen (senior styremedlem), Ola Martin
Støvseth (styremedlem / medlemsansvarlig), Georg Horndtvedt (styremedlem), Marthe
Sørensen (pr-ansvarlig)
Teknisk Leder:
Trener:
Arrangementsleder:
Styremedlem:
Senior styremedlem:
Medlemsansvarlig:
PR-Ansvarlig:

Endelig styre:
Leder:
Jon Olav Båtbukt
Nestleder:
Pavel Skipenes
Kasserer:
Diana Ismagilova
Dommeransvarlig: Øystein Spangelo
Teknisk Leder:
Olav Bech Bråten
Trener:
tomt
Arrangementsleder: Nora Næssén
PR-ansvarlig:
Marthe Berg Sørensen
Styremedlem:
Vincent Canaguier
Senior styremedlem:Ingunn Espolin Johnsson
Medlemsansvarlig: Ola Martin Tiseth Støvneng
Trenervervet står tomt intill videre. Styret finner en ny trener. Årsmøte gir fullmakt til
dette.
Vemund velges som ny desisor, da sebastian har dratt.
Sak 11: [Vedtak] Styret får fullmakt til å konstituere seg selv
Sak 11: [Vedtak] Styret får fullmakt til å rekruttere til resterende verv.
Underskrift desisorer:
Manith:
Manith Attanapola
Vemund:
Vemund Waterloo Dybvik

