
                                  ÅRSMELDING 2019  
RISKA SVØMMEKLUBB  

 
 

 
 

Årsmøte i Riskahallen v/ svømmetribunen i 2.etasje. Torsdag 12. mars 2020 kl 20:00 
 

Velkommen til årsmøte i Riska svømmeklubb. Vi har gjennom året utviklet vår visjon til å være 
enda mer treffende. MIM er vår oppdaterte visjon. Målrettet, inkluderende og 

mestringsgivende. Vi har fokus på kvalitet fremfor kvantitet. Klubben har de senere år opplevd 
at nivået på våre unge konkurransesvømmere er på et høyt nasjonalt nivå og vi må derfor legge 
til rette for at klubbens mest dedikerte og målrettede svømmere kan nå toppen. Dette til glede 

for konkurransegruppa - både som svømmere og som forbilder for svømmerne og trenerne i 
svømmeskolen og ikke minst det gryende svømmemiljøet i bygda vår. 

Klubben har stort fokus på verdi, -holdningsskapende, - og antidopingarbeid, da klubbens unge 
utøveres verdier og holdninger formes for år fremover.  

 
Riska svømmeklubb er full ut drevet gjennom dugnadsarbeid, og vi er derfor helt avhengige av 

at nettopp DU som medlem eller foresatt til de yngre medlemmene bidrar positivt inn i klubben. 
Ingen kan gjøre alt, men om alle gjør litt klarer vi å styrke vårt flotte svømmemiljø. 

 
 



Styrets arbeid 

 
Styret 2019 

• Silje E. Jacques  styreleder 

• Monica Rognstad  nestleder 

• Maren Øglænd  kasserer 

• Kjetil Gilje  materialforvalter / HMS  

• Torstein Fjogstad  styremedlem 

• Linda Mærland  sekretær 

• Møyfrid S. Helberg  dugnadsansvarlig 

• Roar Andersen  varamedlem 
 
Revisorer 
Elen Thon Østbø og Bent Arne Blegen 

Styremøter 

Det ble i 2019 avholdt 8 styremøter hvor 43 saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

• Opprette en konkurransesatsning i klubben 

• Opprette nye grupper på tross av samme treningstider 

• 17.mai, Riskadagene, Julestevne 

• Rekrutt- og åpne stevner 

• Lokal treningsleir 

• Treningsleirer til Danmark og Ungarn 
 
Disse dagene krevde en del tid fra styret og trenere, samt foreldre. 
Takk til alle som stilte opp, kjempe jobb! I år vil vi også benytte anledningen til å takke de som 
legger mest tid ned i klubben, nemlig trenerne. Tusen hjertelig takk for deres ukentlige innsats 
som gjør klubben til det den er.  

 

  



Medlemstall  

Medlemstall for 2019 
  

Medlemsoversikt 0-12 år 13-18 år 19-62 år  63 + Totalt 

Medlemmer 146 24 58 16 244 

  
Medlemsutvikling 

 

Medlemskontingent 2019 

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets 
lov.§4 Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem. 
Medlemskontingenten er pr halvår. 
 
Svømmetrening: 700 kr  
Svømmetrening konkurransegruppen: 1000 kr 
 
Støttemedlemmer: 100 kr pr år 
Trenere/styret: 100 kr pr år 
 
De barna som har foreldre som er trenere/styret, vil få 100 kr i rabatt slik at treners/styrets 
kontingent utlignes. 
 

Medlemskontingent 2020 

Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets 
lov.§4 Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem. 
Medlemskontingenten er pr halvår. 
 
Svømmetrening: 800 kr  
Svømmetrening konkurransegruppen: 1500 kr 
 
Støttemedlemmer: 100 kr pr år 
Trenere/styret: 100 kr pr år 
 
De barna som har foreldre som er trenere/styret, vil få 100 kr i rabatt slik at treners/styrets 
kontingent utlignes. 
 

Årstall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totalt 56 87 61 100 120 98 169 200 244 



Nytt styre og utvalg 2020 
 

• Silje E. Jacques  styreleder (2020) 

• Torstein Fjogstad  nestleder (2020) 

• Maren Øglænd                         kasserer (2020) 

• Kjetil Gilje                                  materialforvalter (2020) 

• Eirin T. Bjelland            sekretær (2021) 

• Marius Undem  styremedlem (2021) 

• Janne T. Berge  styremedlem (2021) 

• Sunniva Jacques                       ungdomsrepresentant (2020) 

• Andreas Skoglund                    ungdomsrepresentant (2020) 

• Roar Andersen  varamedlem (2021) 
     
Kontrollgruppe 2020 
Elen Østbø, Odd Bjørn Hodnefjell, Tone Lise Nordbø Hodnefjell (vara) 
 
Styreleder og styremedlem har kontofullmakt. 

Forslag: 

Pr 01.03.2020 er det ikke kommet inn noen forslag. 
 
Regnskap og revisors beretning for 2019 og budsjett for 2020 vil bli gjennomgått på årsmøtet.  
 
 

Signering av PROTOKOLL: 
 
 
1)................................................................         2).............................................................. 
 
Styret: 
 
 

Silje E. Jacques   Monica Rognstad   Ruth Linda Mærland   
    Styreleder              Nestleder          Styremedlem   
 
 
 

Kjetil Gilje   Torstein Fjogstad         Maren Øglænd 
Styremedlem      Styremedlem     Styremedlem   

 
 
 
  
              Møyfrid S. Helberg       
              Styremedlem        


