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Til medlemmer i Oslo IL Svømming
08.mars 2021
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Oslo IL Svømming
Styret viser til innkalling til årsmøte av 4. februar 2021
Årsmøtet avholdes den 23.mars 2021 digitalt kl 18:00.
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle/godkjenne idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle/godkjenne idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Foreta følgende valg:
13.1 Styreleder
13.2 Nestleder
13.3 Øvrige styremedlemmer
13.4 Varamedlemmer
13.5 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
13.6 Leder av valgkomiteen
13.7 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
13.8 Varamedlem til valgkomiteen
Vedlagt følger følgende dokumenter:
-

Styrets forslag til forretningsorden
Idrettslagets årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Kontrollkomites beretning
Styrets forslag til budsjett
Valgkomiteens innstilling

Med vennlig hilsen
styret i Oslo IL Svømming
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Oslo IL Svømming forslag til forretningsorden:
Pkt. 1: Tinget ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av de valgte
sekretærene.
Pkt. 2: Ingen representant gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak
for innledningsforedraget og de som på forhånd har sendt inn skriftlig forslag, som
står i sakslisten, settes taletiden til fem min. første gang, tre min. annen og ett
min. tredje gang. Representanter, som forlanger ordet til forretningsordenen har
ett minutts taletid. Dirigenten har rett til å gjøre framlegg om forkortning av
taletiden og framlegg om strek ved de inntegnede talere.
Pkt. 3: Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigentene, undertegnet med
representantenes og organisasjonens navn. Nye framlegg kan ikke settes frem etter
at strek er satt. Framlegg utenom de på sakslisten oppsatte saker kan ikke gjøres.
Pkt. 4: Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de
unntak som Idrettskretsens lov fastsetter.
Pkt. 5: I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall
stemmer for og mot.
Pkt. 6: Protokollen underskrives av de to valgte representantene og sekretærene.
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OSLO IDRETTSLAG SVØMMING (Allianseidrettslag)
Årsberetning 2020
INTRODUKSJON
2020 har vært et år preget av Korona epidemien fra midt mars og ut året. Krevende
organisatorisk med nedstenginger, delt oppstart, nye mindre stenginger og differensiering
av aldersgrupper som kan drive med aktivitet samt planlegging og alternativ gjennomføring
for de som ikke kunne være i bassenget har vært fokuset i 2020. Vi har fått testet våre
evner til hurtige beslutninger og gjennomføring av oppgavene.

STYRING OG KONTROLL
Styret anser måloppnåelsen i 2020 som tilfredsstillende både finansielt og sportslig.
Klubben er i god utvikling organisatorisk og sportslig på tross av utfordringer.

KLUBBENS VIRKSOMHET OG MEDLEMSTALL
Oslo Idrettslag er et allianseidrettslag der alle svømmeaktiviteter (kursavdeling,
konkurranse, treningsgrupper, parasvømming, synkronsvømming og mastersvømming) er
organisert under samme organisatoriske enhet med navnet Oslo Idrettslag Svømming
(Organisasjons nummer: 983 255 388)
Pr. 31.12.2020 var det registrert 3005 medlemmer totalt hvor 186 av disse er lisensierte
konkurransesvømmere. Dette er en økning på 29 personer fra 2019. Det er en milepæl for
OI Svømming å bryte barrieren på 3000 medlemmer.

STYRET
Andreas Helgaker, leder
Silje Hovland, nestleder
Hedi Anne Birkeland, styremedlem
Kristian Gaare-Olstad, styremedlem
Ok Kyong Park-Bhasin, styremedlem
Jerome Genton, styremedlem
Eva Lindgaard Kjeldseth, styremedlem
Kjersti Helene Hernæs, varamedlem
Espen Jensehaugen, 2 varamedlem

4
Transaksjon 09222115557443247248

Signert AH2, SH2, HAB2, ELK2, OKP2, JG2, KG2

KONTROLLKOMITÈ
Christoffer Sundin, kontrollkomité
Jørgen Evjen, kontrollkomité
Pål Lillevold, varamedlem
Astrid Næss Kjølholdt, varamedlem

ANSATTE (stilling) PER 31.12.2020
Hans Jacob Stoebner
Petter Kahrs
Kristian Nygaard
Nils Uno Davidsen
Stig Leganger Hansen
Anne Granli
Elisabeth Gran
Pietro Mellado
Ahadu Zeleke
Johan P Nygaard
Henrik Søfteland
Ashlie McDougal
Rune Christensen

Daglig leder
Svømmeskole- og kursansvarlig
Hovedtrener
Trener NM
Elitetrener
Kundeservice ansvarlig
Økonomiansvarlig
Barne- og babysvømming
Skolesvømmingsansvarlig og kursmedarbeider
Trener U5 og utvikling
Trener U6
Triatlon ansvarlig (50%)
Trener/administrasjon mastersvømming (40%)

I tillegg har klubben timekontrakt med 112 instruktører på kursavdelingen og 6
svømmetrenere på utviklingsavdelingen, synkron og triatlon.
AKTIVITETER 2020
Se eget vedlegg til årsberetningen

ØKONOMI OG FORDELING
Hovedregel for utregning av egenandel er at klubben tar 30% og utøver/foreldre 70%.
Startavgift dekkes i sin helhet av utøver/foreldre. Klubben dekker alle lønnsutgifter. Der
hvor de eldste og beste utøverne reiser og konkurrerer mer, subsidierer vi mer på
landslagssvømmere og finalesvømmere over 18 år. Ingen av disse kostnadene finansieres av
andre treningsgrupper. Norske mesterskap har en flat egenandel på 2 000 NOK uavhengig
av den totale kostnaden på stevnet.. Utover dette betaler utøver/foreldre en
treningsavgift og medlemskontingent.
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OPPLYSNINGER OM ARBEIDSMILJØET
Et godt arbeidsmiljø er viktig for klubbens strategi om kontinuitet, kvalitet og lønnsomhet.
Klubben ønsker å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, selv om mindre gode
kontorfasiliteter på Sogn Bad tærer til tider på kreftene. Vi løser dette midlertidig med
hjemmekontorløsninger og fleksibilitet.
Det er gjennomført medarbeidersamtaler og sosiale samlinger. Det er ikke rapporter om
skader eller ulykker på arbeidsplassen.

REDGJØRELSE FOR LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE OG OM DISKRIMINERING
Av 11 fast ansatte i organisasjonen er det ti menn og tre kvinner. Styret består av fire
kvinner og tre menn. OI Svømmings personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytralt på
alle områder og klubben følger lov normen for idrettslag med hensyn til kjønnsfordeling.
Det er ikke mottatt noen tilbakemeldinger på at noen opplever klubbens personalpolitikk
som kjønnsdiskriminerende.
OPPLYSNINGER OM YTRE MILJØVIRKNINGER
Klubbens virksomhet utfolder seg i all hovedsak i trenings- og svømmehaller. Aktivitetene
medfører i seg selv svært begrenset påvirkning på det ytre miljøet.
KLUBBENS ARBEID OG RESULTATER
Styrets arbeid er forankret i klubbens lover og klubbrutiner.
Styret har i perioden avholdt fem styremøter. Dette er færre enn normalt, men
informasjonsflyten styret/administrasjon har vært høyere grunnet pandemien.
Administrasjonen har i samarbeid med styret i 2020 hatt hovedfokus på aktiviteter listet
opp under:
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomi
Oppfølging av administrativt arbeid
Arrangering av egne arrangementer/stevner
Anleggsarbeid
Prosjektering av nye økonomiske muligheter
Dialog med etater og politikere, spesielt med Bymiljøetaten, Utdanningsetaten og
Undervisningsbygg.
Samarbeid og dialog med Oslo svømmekrets, Norges Svømmeforbund
Pandemihåndtering.

Administrasjonens arbeid og resultater
Administrasjonen har nådd de resultatmål som er satt for 2020.
Økonomi:
Klubben har for femte år på rad oppnådd gode resultater. Dette styrker egenkapitalen
vesentlig og egenkapitalen ansees nå å være på et forsvarlig nivå. Klubben har ingen
likviditets utfordringer.
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Regnskapsrutiner:
Alle dokumenter kommer inn via e-postadresse oi@faktura.poweroffice.net, eller som EHF
faktura. Det samme gjelder dersom de ansatte har utlegg de skal ha refundert.
Alle dokumenter blir påført prosjekt, avdeling og kostnadsbærer, samt kontrollert for
beløp og at de rent faktisk er korrekte. De sendes på elektronisk flyt til daglig leder som
igjen rådfører seg med bestiller og godkjenner dokumentet, deretter sendes det videre til
styreleder for godkjenning
Etter at dokumentet er kontrollert og begge godkjennelser er på plass blir dokumentet lagt
til betaling. Dette skjer via Poweroffice og kvitteringer blir automatisk innlest. Som følge
av dobbel signering ved godkjenning er det kun enkel ved betaling.
Dersom noen av en grunn må betales direkte i banken (depositum eller annet som spesifikt
haster), vil det alltid måtte brukes to signaturer i banken. Ingen kan forestå en betaling
alene.
Det samme gjelder utlegg gjort av daglig leder eller styreformann, dette vil alltid bli
dobbeltsignert/godkjent av motsatte person.

Lønnsrutiner:
Alle ansatte og deres betingelser/kontrakter, blir laget og håndtert i Planday. Ved utløpet
av måneden blir alle registreringer der godkjent av daglig leder.
Deretter sendes dette til lønnssystemet og en registreringsjournal blir skrevet ut og sendt
på ny godkjenning hos daglig leder for å forsikre at det som skal betales ut er korrekt.
Når denne godkjenningen er på plass blir lønnsslipper sendt ut og bankbelastning foretatt,
Bankbelastning godkjennes av to personer i nettbanken.
Revisjon:
Langseth revisjon AS er lagets revisor. Klubben omsetter for mer enn kr 5 mill. og er
dermed også underlagt ordinær regnskapsplikt og revisjon.

Utsendelse av fakturaer:
Klubben bruker flere salgssystemer

•

Medlemsregister, for innkreving av treningsavgift, deltakeravgift treningsleir og
stevner, samt annet som dukker opp og gjelder som følge av medlemskap i klubben.
Fra 2020 er det medley.no som tar denne oppgaven

•

Min idrett, benyttes til innkreving av medlemsavgift og lisens

•

Trygg i vann er Svømmeforbundet sitt system for håndtering og innkreving av
kursavgift for svømmekurs
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•

PowerofficeGo benyttes ellers til fakturering av deltakeravgifter fremmede klubber
ved stevner, utleie av halltid eller annet som skal sendes faktura på.
Klubben bruker salgssystemet natare.no til salg av utstyr og lignende. Oppgjør skjer
gjennom Klarna

Anlegg:
I 2020 har OI Svømming kommet nærmere en avtale med Sagen Bad for eventuelt
driftsansvar. Sagen Bad består av to basseng, et terapibasseng og ett 12,5 meters basseng.

REDEGJØRELSE FOR FORUTSETNING OM FORTSATT DRIFT
Med bakgrunn i klubbens økonomiske situasjon og budsjett for 2020 mener derfor styret at
grunnlaget for fortsatt drift er til stede.

Andreas Helgaker
Styreleder

Silje Hovland
Nestleder

Hedi Anne Birkeland
Styremedlem

Eva Lindgaard Kjeldseth
Styremedlem

Ok Kyong Park-Bhasin
Styremedlem

Jerome Genton
Styremedlem

Kristian Gaare-Olstad
Styremedlem
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Hans Jacob Stoebner (HJS2)
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Signerende parter
Andreas Helgaker (AH2)
andreas@helgaker.no
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Silje Hovland (SH2)
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Hedi Anne Birkeland (HAB2)
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kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel
utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk
forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres
matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at
dokumentet er originalt på: https://scrive.com/verify

2/2

