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ÅRSMØTET 

Styret 
Leder 
Nestleder 
Kasserer 
Sekretær 
Trenerkontakt 
Varamedlem 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 
 

Kioskansvarlige 
Medlem 
Medlem 
(+ Styremedlem) 

Stevneansvarlige 
Medlem 
Medlem 
(+ Styremedlem) 
 

Revisorer 
Revisor 
Revisor 

Innledning 
 
Organisasjonsplanen inneholder svømmeklubbens interne organisering og aktivitet, og sammen med 
lovene våre er den vårt viktigste styringsdokument. 
 
Alle visjoner, verdigrunnlag, handlingsplaner og lignende hører hjemme i denne planen. Det samme 
gjelder også alle vedtatte økonomiske retningslinjer slik at alle medlemmer enkelt kan finne 
informasjon om hva som gjelder.  
 
Organisasjonsplanen er et levende dokument som mellom årsmøtene vedlikeholdes av styret.  
 

Organisasjon 
Årsmøtet er svømmeklubbens øverste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Retningslinjene 
for hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres fremgår av svømmeklubbens lov §§ 13 - 17.  
Årsmøte velger styre, revisorer og valgkomité. 
 
Svømmeklubben ledes og forpliktes av styret, som er svømmeklubbens øverste myndighet mellom 
årsmøtene, jf. lovens § 18.  
Styret oppnevner etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver. 
 
Følgende oversikt viser svømmeklubbens nåværende organisasjonsplan: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe 

politiattest. Dette er nærmere beskrevet på klubbens hjemmeside, http://www.risorvarden.no/  
 
 

http://www.risorvarden.no/
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Retningslinjer for svømmeskolen 
1. Svømmeskoleansvarliges ansvar følger av egen avtale 
2. Instruktørenes arbeidsavtale skal signeres og inkludere taushetserklæring 
3. Foreldre skal ikke være inne i svømmehallen under trening. Unntak ved medisinske grunner 
4. Det skal så langt mulig tilrettelegges for elevenes individuelle behov og utveksles informasjon 

som er nødvendig for å kunne følge opp barnet. Tryggivann med innlogging kan med fordel 
brukes for beskjeder mellom hjemmet og instruktør 

5. Samtaler om elevene tas i bua, ikke med uvedkommende tilstede, ved behov som oppstår ved 
levering/henting 

6. Foreldre, instruktør og svømmeskoleansvarlig kan ta initiativ til møte i forbindelse med 
plassering på kursnivå for vurdering av barnets sosiale og tekniske behov. Vær særlig 
oppmerksom ved vurderinger i forbindelse med overgang fra grunnopplæring til videregående 
kurs, og dersom yngre søskens mestringsnivå går forbi eldre søsken. Flytting til lavere 
mestringsnivå skal bare skje i overensstemmelse med foreldre/foresatte 

7. Instruktørene skal motivere for elevenes deltakelse på stevner. Svømmeskoleansvarlig eller 
stedfortreder skal delta på stevner for å fange opp elevenes utviklingsbehov og motivere 
elevene  

8. Elever på lavere nivå/grunnkurs skal inkluderes på klubbens avslutningsstevner og vise 
øvelser som inngår i kurset  

9. I garderoben er barna foreldrenes ansvar 

 

Økonomiske retningslinjer

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten vedtas på årsmøtet. 

 
Alle medlemmer: 100,- per kalenderår 
I tillegg kommer eventuell kurspris eller treningsavgift. 
 

Æresmedlemmer er fritatt for betaling av medlemskontingent. Instruktører, trenere, tillitsvalgte og 
styreoppnevnte får dekket sin medlemskontingent som honorar/lønn for den jobben de gjør for 
klubben. Hvis et medlems samlede lønnsutbetaling (inklusiv dekket medlemskontingent) overstiger 
skattefri grense, innberettes også den dekkede medlemskontingenten som lønn. 

Kurspris på svømmeskolen 
Kursprisen fastsettes av styret og er i utgangspunktet beregnet til kr 50,- per gang.  
Styret ønsker å oppmuntre til at barn og unge som ikke ønsker å benytte svømmeskolens tilbud om 
trening flere dager i uka fortsetter å være aktive svømmere og setter derfor en lavere kurspris på 
svømmeskolen for de eldre barna.  
2. familiemedlem gis en reduksjon på kr. 200,- på treningsavgiften, øvrige familiemedlemmer betaler 
ingen treningsavgift. 

        
Høsthalvåret:   kr    600,-    
Vårhalvåret:   kr    700,- 

Treningsavgift 
Treningsavgiften justeres av styret og skal stå i et rimelig forhold til aktiviteten. Større endringer fra 
tidligere praksis skal varsles i god tid før aktiviteten starter opp.  
2. familiemedlem gis en reduksjon på kr. 200,- på treningsavgiften, øvrige familiemedlemmer betaler 
ingen treningsavgift. 
 

Begge halvår     
Konkurransepartiet   kr    600,-    
Voksentrimmen   kr    500,-   
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Lisens og forsikring 

Alle svømmere som skal delta på approberte stevner må selv betale lisens. Også øvrige svømmere 
over 12 år kan løse lisens og dermed bli forsikret. (Utøvere til og med 12 år er forsikret gjennom 
barneidrettsforsikringen.) Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.  
 

Kr 350,- for 10-12 års lisens (utøvere født 2006, 2007 og 2008)  
Kr 600,- for grunnlisens (utøvere født 2005 og tidligere)  
Kr 900,- for utvidet lisens (valgfritt for alle, dvs. utøvere født 2008 og tidligere) 

 

Nasjonale mesterskap (LÅMØ, ÅM, UM og NM) og enten Nordsjøstevnet eller 
Marienlyst 

Svømmeklubben dekker alle nødvendige utgifter til: 
1. Startkontingent 
2. Reise til stevnet 
3. Overnatting for svømmere 
4. 1 trener 

 
Utgifter til kost dekkes ikke. 
 
Dersom en svømmer deltar på både Nordsjøstevnet og Marienlyst må svømmeren velge hvilket 
stevne som skal dekkes. Alle utgifter til det andre stevnet må svømmeren dekke selv. 
 

Egne svømmestevner 
Svømmerne betaler ikke for stevner arrangert av svømmeklubben. 
 

Øvrige svømmestevner 
Svømmeklubben dekker 50 % av startkontingenten på individuelle øvelser og hele startkontingenten 
ved stafetter. Reise, kost, eller losji dekkes ikke.  
 

Svømmeleirer 
Svømmere som er kvalifisert til NM får dekket 50 % av alle utgifter for inntil 3 leirer per år. 
Øvrige svømmere får dekket 25 % av 1 leir per år godkjent av styret, forutsatt at de har deltatt på 
minst 2 treninger/kursganger pr uke.  
 

Kiwanismodellen 
Svømmeklubben støtter Kiwanismodellen! 
 

Lønn/godtgjørelse til instruktører, trenere, tillitsvalgte og styreoppnevnte 

Svømmeklubben dekker kurspris/treningsavgift for alle instruktører, trenere, tillitsvalgte og 
styreoppnevnte, og for deres ektefelle/samboer og barn. 
 
Alle instruktører og trenere som ikke mottar lønn etter lønnstabellen nedenfor, godtgjøres med 
kr 2 000,- per semester.  
 
Styremedlemmer og andre tillitsvalgte som utfører nødvendig administrativt arbeid for svømmegruppa, 
godtgjøres med kr 100 per klokketime, forutsatt at arbeidet på forhånd er godkjent av leder og at 
arbeidet i ettertid er sannsynliggjort ved timelister som attesteres av leder. Leders eget arbeid må 
godkjennes og attesteres av nestleder og kasserer i fellesskap. Samlet godtgjørelse per tillitsvalgt 
maksimeres til kr 6 000 per kalenderår.  
Eksempler på nødvendig administrativt arbeid: Styremøter, skriftlig forberedelse av styremøter og 
årsmøter, utforming av referater, årsrapporter og årsmøteprotokoller, anvisning og utbetaling av 
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regninger, føring av regnskap, administrativt arbeid i Tryggivann.no og StyreWeb, skriftlig 
planlegging/påmelding til svømmekurs, instruktørkurs og svømmestevner osv.  
 
Ekstraordinær svømmeopplæring, f.eks. svømmeaksjonen eller lignende, avlønnes med kr 250,- per 
klokketime og kommer i tillegg til ovennevnte godtgjørelse. 
 
Alle skoleelever og studenter avlønnes etter følgende lønnstabell: 
 

Ungdomsskoleelever: 

   8. klasse: kr   80,- per time 

   9. klasse: kr   90,- per time 

 10. klasse: kr 100,- per time 

Eldre ungdommer: 

 1. skoleår etter 10. klasse: kr 105,- per time 

 2. skoleår etter 10. klasse: kr 110,- per time 

 3. skoleår etter 10. klasse: kr 115,- per time 

 Fra og med 4. skoleår etter 10. klasse: kr 120,- per time  

Tillegg/bonus for trenere med godkjent trenerutdanning (kun ett av følgende alternativer): 

 Begynnerinstruktør: kr 15,- per time 

 Videregående instruktør: kr 25,- per time 

 Trener 1 (ny modell): kr 40,- per time 

Ved ekstraordinær svømmeopplæring, f.eks. svømmeaksjonen eller lignende, avlønnes ungdommene 
med kr 250,- per klokketime.  
  
For første/flere sammenhengende treningsøkt/er gis hovedinstruktør et samlet tillegg på 30 minutter til 
forberedelser og avslutning.  
 

Satser for bilgodtgjørelse 
Svømmeklubben dekker kr 3,80 per km og kr 1,00 per km i passasjertillegg + eventuelle bompenger.  
 

Styrets årlige faste oppgaver 
 

 
 

Innen 31. januar Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen 

Innen 31. mars Gjennomføre årsmøtet i henhold til svømmeklubbens lover 
Velge representant for klubben til å delta på årsmøte i Agder svømmekrets  

Innen 3 uker 
etter årsmøtet 

Rapportere endringer av post- og e-postadresser 
Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen 
Registrere endringer i Brønnøysundregisteret 

Innen 1. april Sende søknad om tilskudd til kulturformål (kulturmidler), sjekk søknadsfrist 

Innen 15. mai Sende søknad om faste treningstider, sjekk søknadsfrist 

3 måneder før 
årsmøtet 

Kontakte valgkomite 

1 måned før 
årsmøtet 

Invitere til årsmøte og etterlyse saker via hjemmesiden, facebook, samt mail 
via styreweb og tryggivann. 

1 uke før 
årsmøtet 

Gjøre sakspapirer til årsmøtet tilgjengelige via hjemmesiden  


