Referat Foreldremøte ÅSK 30.09.20
Ordstyrer: Ingrid Haugetun
Kort presentasjon av styremedlemmene og svømmeskolen.
Linn Therese: Informerer om Vann aerobic, paragruppen og Svøm Bergen som har ansvar for alle
skolene i Åsane (500 – 600 elever)
Linda Farestveit: Informerer om Svømmekursene, ÅSK ønsker også å gi tilbud til de svømmerne som
gir seg med aktiv konkurranse eks. benytte de som instruktører på svømmekursene.
Silje Skjæveland: Informerer om de ulike nivå gruppene fra Rekrutt og opp til BS
Foreldremedvirkning:
Klubben har veldig mange engasjerte foreldre eks. Sponsorsvøm som ble gjennomført 2019. Det er i
utg. pkt. satt opp lite dugnad pga. usikkerheten vedr. Covid-19.
ÅSK skal gjennomføre noen stevner fremover og trenger bistand fra foreldre, selv om foresatte har
fylt opp tilstrekkelige dugnadspoeng til å betale kontigenten, er det behov for dugnad og hjelp
utover dette.
Behov for faste foreldregrupper:
Sosialgruppe: Beate, Stefan melder seg.
IT-hjelp: ÅSK sin hjemmeside trenger oppdatering. Vi har ‘bugs’ i portalen. Klubben trenger hjelp fra
foreldre som er IT-kyndig til å hjelpe oss.
Styret kommer tilbake med mer informasjon om hvilke kommunikasjonskanaler klubben skal bruke
fremover.
Innspill fra forelder: Spond er ett godt verktøy for kommunikasjon mellom klubben, foreldre,
svømmere og trenere. Peter holder på å undersøke om dette er noe klubben burde benytte
fremover.
Dugnadsgruppe: Vi trenger noen foreldre som kan ta ansvar for inntektsbringende dugnad i løpet av
året, det er stor frihet for hva dette kan være.
Sponsorgruppe: En foreldregruppe som kan jobbe med hvordan klubben kan få flere sponsorer, vi
kan benytte utøvere i toppen som reklame.
Teknisk gruppe: En foreldregruppe som kan være med å rigge teknisk utstyr i forbindelse med
stevner.
Linda Farestveit: Informerer vi har tre stevner i året.
Vi må starte ny rekruttgruppe, men trenger ny trener (dette jobbes med) Stor økning av rekrutter
denne høsten.

Spm. / kommentar:
Forelder gir uttrykk for at det er behov for mer informasjon fra klubben. Både som nye i klubben og i
forbindelse med stevner.
Silje legger på ny ut informasjonsheftet. Det er også foreslått at det kan avholdes foreldremøte for
eks. rekrutt gruppen for å informere om div.
Jan Salbu komm. at vi som er i styret er tilgjengelig for alle spm.
Linda Farestveit komm.: Håper at vi får arrangert klubb cup da dette er en fin måte for spesielt de
yngre/ nye å lære hvordan stevner fungerer.
Silje: Planlagt Halloween stevne, trenger hjelp og dugnad til å gjennomføre.

Til slutt ble det gitt info til de av foreldre som hadde barn som deltok på treningsleir i Standebarm i
Høstferien.

