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TORSDAG 14. FEBRUAR KL.19
Auditorium R8 Gløshaugen

Saksliste generalforsamling NTNUI Svømming
• Sak 1: Godkjenne innkalling av dagsorden
• Sak 2: Velge dirigent, referenter og desisorer.
• Sak 3: Melde inn saker til eventuelt
• Sak 4: Behandle årsberetning
• Sak 5: Godkjenne regnskap
• Sak 6: Handlingsplan 2019
• Sak 7: Opprette nytt styreverv: PR-ansvarlig
• Sak 8: Valg av styre
• Sak 9: Eventuelt
• Sak 10: Pizza

Sak 1: Godkjenne innkalling og dagsorden
Forslagsstiller:

Styret

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og vedtar den
foreslåtte dagsorden.

Sak 2: Velge dirigent, referenter og desisorer.
Forslagsstiller:

Styret

Forslag til vedtak:

Dirigent:
Referenter:
Desisorer:

Kristin Espolin Johnson
Olav Bech Bråten
To av de oppmøtte velges.

Sak 3: Melde inn saker til eventuelt.
Forslagsstiller:

Styret

Forslag til vedtak:

Referent fører opp eventuelle saker, og noterer hvem som skal
ha innlegget.

Sak 4: Behandle styrets årsberetning.
Årsberetning er vedlagt og presenteres på generalforsamlingen.
Forslagsstiller:

Styret

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen

Sak 5: Godkjenne regnskapet.
Regnskapet presenteres på generalforsamlingen
Forslagsstiller:

Styret

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets regnskap med
revisjonsmerknader.

Sak 6: Vedta handlingsplan for svømmegruppa for kommende års virksomhet.
Forslagsstiller:

Styret

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner handlingsplanen.

Sak 7: Opprette nytt styreverv: PR-ansvarlig
Forslagsstiller:

Styret

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner opprettelse av vervet
«PR-ansvarlig».

Sak 8: Valg av styre
Forslagsstiller:

Styret

Forslag til vedtak:

Svømmegruppas styremodell viser hvilke roller som finnes i
styret. Alle oppmøtte kan stille til valg.
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig/kasserer
Tekniskansvarlig
Dommeransvarlig
Leder arrangementskomite
Trener
PR-ansvarlig
Styremedlem
Sr. Styremedlem

Sak 9:

Eventuelt

Sak 10:

Pizza

Vedlegg: 1

Basis for handlingsplan, Styret 2019

Hovedmål: Tilrettelegge for økt aktivitet i svømmegruppen

Organisasjon:
• Styret skal jobbe for å bedre informasjon og kommunikasjon i gruppen. Styret skal
bevisstgjøre medlemmene på at NTNUI svømming er bygd på dugnadsånd og fokusere på
det frivillige arbeidet og støtte opp om dette.
Regnskap
• Økonomiansvarlig/Kasserer skal sørge for at gruppen har tilstrekkelige midler og sørge for
gode økonomiske rutiner.
Økonomi
• Styret skal jobbe for å vedlikeholde gruppens økonomi og legge til rette for ønskelig aktivitet.
Sportslig
• Styret skal sørge for at det legges til rette for nye svømmere med interesse for utvikling av
svømmeferdigheter og deltakelse i konkurranser. Styret skal også sørge for at det jevnlig blir
avholdt svømmekurs for denne gruppen svømmere.
• Styret skal tilrettelegge for økt deltagelse på konkurranser samt å tilstrebe at NTNUI-Sprinten,
klubbkampen og studentmesterskap blir arrangert.
• Vedlikeholde forholdet til de andre studentsvømmeklubbene (OSI,BSI), ved å arrangere et
felles stevne utenom SL minst en gang i året.
Samarbeid
• Styret skal jobbe sammen med øvrige svømmeklubber og kretsen for å gjøre tilbudet for våre
svømmere bedre.
Sosialt
• Styret skal jobbe for at det gode sosiale miljøet i svømmegruppen består. I dette ligger det
blant annet å holde lange tradisjoner i hevd ved å arrangere fredagspils, koieturer og grøtfest.
Styret skal også leie terapibassenget i Pirbadet for å holde gamle tradisjoner ved like.

NTNUI – vi gjør norsk idrett bedre!

Vedlegg 2

Årsberetning 2018
Organisering
Styret hadde mange utskiftninger i år. Beate Strøm, Oda Martine, Heidi Skog, Karl Magnus
Tveit, Christian Heimdal Sunde, Martin Arne Heimsæter, og Lene Æsøy gikk ut av styret, og
dermed var henholdsvis medlemsansvarlig, styremedlem, kasserer, teknisk ansvarlig,
seniormedlem, arrangementsansvarlig, og UKJENT vervene ledig. Victoria Andersson, Olav
Bech Bråten, Vemund Dybvik, Pavel Skipenes, Martin Gundersen, Eirik Frestad tok
henholdsvis over rollene. Sebastian Olafsson tok over ledervervet fra Martin Gundersen,
som ble værende i styret som seniormedlem. Manith Attanapola tok over trenervervet fra
Sebastian. Kristin Espolin Johnson og Øystein Spangelo beholdt nestleder- og
dommeransvarligvervet.
Vi hadde et meldemstall på over 300, en økning på over 66% fra 2017. Styret hadde
gjennomsnittlig ett møte hver måned.
Aktivitet (hendelser/turer/arrangment/cuper osv.)
NTNUI-Sprinten ble i år også avholdt i mars. Som i fjor, ble stevnet gjennomført med det
sveitsiske tidtagningssystemet Omega på utlån fra TS&LK. I 2017 var deltagelsen på stevner
noe lavere enn vanlig, og styret ville iverksette tiltak for å øke den i 2018. Dette klarte vi
utmerket, og hadde en 216% økning i starter, fra 30 til 95 individuelle starter på approberte
stevner, noe styret er veldig fornøyd med. I 2019 ønsker vi å tangere antall starter, i tillegg
har vi planer om å stille med stafettlag under senior NM i sommer, som blir første gang
NTNUI blir representert på stafett under et nasjonalt mesterskap på mange år.
Spesielt for 2018 arrangerte NTNUI Svømming en treningsleir for første gang på over tre år.
Dette starter først som en spøk under vår egen genfors, men ble deretter fort en realitet, og
etter knapt 24 timers advarsel om påmelding ble 20 plasser utsolgt. Turen til Mallorca ble en
stor suksess, og satt standarden på formen til høsten.
De tradisjonelle koieturene har også i år blitt gjennomført med stor suksess. Spesielt
koieturen i høst ble alle 25 plasser fylt opp på under tre kvarter, noe som ikke har skjedd på
mange år, og vi ente opp med en venteliste med 10 personer. Vi tok med oss mange nye på
koieturene, og til tross for en tøff ved-dugnad på høsten uttrykte et flertall at det var en flott
tur, hvor vi også fikk fortsette de tradisjonsrike aktivitetene våre.
I høst 2018 dro cirka 20 svømmere ned til SL Bergen Challenge, en veldig fin tur som bidro til
å skape samhold i gruppen. Svømmeklubben presterte bra og endte opp som andre beste
klubb.
Sommeren 2018 bestemte vi for å teste ut sommertrening, hvor vi leide to baner og hadde
trening hele sommeren. Dette fungerte utmerket, og vi hadde gjennomsnittelig 6 til 8
motiverte svømmere under hele perioden.
Fredagspilsen har møtt noen hindringer i 2018, dersom det vanlige lokalet ble nedlagt under
sommeren, og dermed var det siste 18 års lokalet stengt. Vi var nødt til å flytte det til et 20
års lokale, noe vi syns er trist for medlemmene som fortsatt er under 20, men dessverre ikke

kan gjøre noe med. Til tross for det har oppmøte vært på at bra nivå, og på det høyeste var
vi opp i 25 stykker, med jevne deltagelser gjennom hele året. Vi har også ved flere
anledninger leid terapibadet i Pirbadet for å fortsette visse tradisjoner vi trenger et basseng
til, noe vi har hatt sterkt positiv respons til.
Vi har iverksatt flere «morsomme» aktiviteter på trening for å skape samhold blant alle
banene, ikke bare de i fast lanes. Dette inkludere ting som kakestafetter, kjekstafetter,
lekestafetter, og ikke-svømming relaterte aktiviteter, som å holde gratis boblekurs for
nærmere 30 engasjerte medlemmer. Tilbakemeldingene vi fikk for dette var positive, og det
var noe vi gjorde flere ganger i løpet av året som resultat.
Vi kan konkludere at NTNUI Svømming er tilbake i en «golden age» etter humper med et
stort generasjonsskifte vi har opplevd, men vi har kommet tilbake sterkere en noensinne og
ser ingen hindringer i sikt med et sterkt oppbygget fundament i mange år fremover. Vi har
prøvd mange nye ting, og har vært heldig med ha ekstrem positivt resultat på alt vi har
gjennomført. Vi har begynt å smake på utfordringer med kapasitet vi har i gruppa, både på
trening og sosiale arrangementer, et luksusproblem vi tar som det kommer. Lederen av
svømmegruppen er svært takknemlig for et dedikert og dyktig styre som får alt til å gå
gjennom, og tviler ikke på at neste års styre kommer til å gjøre det minst like bra.
• Antall treninger: 4 ganger hver uke
• Konkurranser: Trøndersvøm, NTNUI-Sprinten, Bergen Challenge, og mindre lokale
stevner.
• Holdt flere nybegynner crawlkurs, avansert crawlkurs, og boblekurs
• To koieturer
• En treningsleir
• Alle tradisjonsarrangement, som 17. mai tog, grøtfest, osv.
• Utallige fredagspilser
Økonomi
Vi startet året sterkt etter vi fikk inn mye fra å arrangere NM-Langbane sammen med TS&LK i
2017. Det ble bestemt å sponse 40 tusen kroner til treningsleiren. Vi har dessverre mistet
antall timer i Pirbadet vi får dekket av kommunen, noe som betyr at vi krever cirka 40 tusen
kroner ekstra for at vi skal kunne ha like mye halleie som før.
Rekkrutering
I 2018 prøvde vi en ny strategi for rekruttering. Etter reklamering på stand og Facebook
holdt vi et infomøte, hvor over 100 personer møtte opp for å lære mer om svømmegruppa,
spise pizza, og reise videre til svømehallen for sosiale aktiviteter. Resulatet av dette var mer
positivt enn vi noen gang hadde forventet, og førte til at starten av semesteret var
svømmehallen fylt med en haug nye folk, mange som endte opp med å være tilstede under
hele semesteret.
Sebastian Olafsson
Leder, NTNUI-Svømming

