
Til medlemmer i Mysen svømmeklubb 

3. mars 2020 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Mysen svømmeklubb 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 3. februar 2020. 

Årsmøtet avholdes den 11. mars kl. 19 i Eidsberghallen, undervisningsrommet  

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne sakslisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle svømmeklubbens årsberetning 

Sak 9: Behandle svømmeklubbens regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent  

Sak 12: Fastsette treningsavgift 

Sak 13: Vedta budsjett 

Sak 14: Behandle organisasjonsplan  

Sak 15: Foreta følgende valg: 

15.1  Styreleder 

15.2  Øvrige styremedlemmer 

15.3  Varamedlemmer 

15.4  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd svømmeklubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

15.5 Leder av valgkomiteen 

15.6  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

15.7  Varamedlem til valgkomiteen 

 

Saker til orientering. 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 

- Styrets forslag til forretningsorden 

- Svømmeklubbens årsberetning 

- Regnskap med revisors beretning 

- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 

- Styrets forslag til medlemskontingent og vedtak om fullmakt vedr treningsavgifter 

- Styrets forslag til budsjett 

- Styrets forslag til organisasjonsplan 

 

På møtet deles ut: 

- Valgkomiteens innstilling 

- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Med vennlig hilsen 

styret i Mysen svømmeklubb 
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Sak 4 Forretningsorden  

 

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent 

2. Protokollen føres av valgt referent  

3. Talerett har alle som er registrert som medlemmer ved årsmøtetidspunktet 

4. Stemmerett har alle som betalt medlemskontingent for 2020 og har vært medlem i 

minst 1 måned 

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens og 

representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan 

ikke settes fram etter at strek er satt, eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan 

bare fremmes i saker som står på sakslisten.  

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 

stemmer 

7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ord i sakene, forslag og vedtak med 

antall stemmer for og imot 

 

 

 



 

 

 

 

Årsberetning 

 

 

Mysen svømmeklubb 

 

 

2019 

 

 

 
 

 

 



 

 

Styrets sammensetning 

 

Leder:    Ingerlise Syversen  

Nestleder:   Dag Ludvig M. Sandby 

Kasserer:   Sonja Vedahl 

Sekretær:   Marianne Tvermyr 

Utøverrepresentant:  Nora Elise Mustorp 

Styremedlem:   Mona Nilsen 

Trenerrepresentant:  Marianne Eklund (møterett i styret) 

Vara/lagleder approbert: før sommeren: Bjørn Ingar Holmen og Katharina Heimseter, 

etter sommeren: Sonja Vedahl 

Vara/lagleder rekrutt:  før sommeren: Fredrik Arnesen 

etter sommeren: Ann Katrin Olsen 

Revisorer:   Per Oskar Larsen og Per Bjerke 

Valgkomite: Frank Johansen, Roger Eibakk Inger Anita Borgersrud (vara) 

Sportslig utvalg: Marianne Eklund, Bjørn Ingar Holmen, Fredrik Arnesen og 

Sonja Vedahl 

 

STYRETS ARBEID 
 

Styremøter 

Det er i styreperioden avholdt 7 styremøter hvor 60 saker er behandlet. Noen saker: I 

styreperioden har vi sertifisert oss som Rent idrettslag under Antidoping Norge sitt program. 

Vi har jobbet aktivt med dugnads- og sponsorarbeid og etablert bl.a. ny pantedugnadsordning 

som fast dugnad for klubben to ganger i året. Nye sponsorer for 2020 er også på plass. 

Klubbens klubbhåndbok er revidert, denne vil bli ferdigstilt og publisert på klubbens nettsider 

i begynnelsen av 2020. Vi har også fått på plass sportslig plan. Det har vært endel 

møteaktivitet rundt bassengtid og avtale med Østfoldbadet i forbindelse med sammenslåing til 

Indre Østfold kommune 1.1.2020. 

 

Det har vist seg noe utfordrende å rekruttere voksne instruktører til klubben og en del tid har 

gått med til dette. Stillinger er utlyst via flere kanaler (Finn, Facebook, NSF) med kun få 

søkere. Dette må jobbes mer med i neste styreperiode. 

 

Styret gikk i 2019 om til Microsoft Office 365 Teams til lagring av klubb- og 

styredokumenter og til internkommunikasjon. Alle styremedlemmer har egne e-postadresser i 

dette systemet, som nye styremedlemmer tar over. Den offisielle e-postadressen 

post@mysensvommeklubb.no beholdes utad, med automatisk videresending til sekretær sin 

epostadresse i Teams (sekretaer.mysensvommeklubb@klubbkontor.no). 

 

Medlemmer  

Mysen Svømmeklubb hadde per 31.12.2019 totalt 137 medlemmer. 

  

Representasjon 

Ingerlise Syversen og Marianne Eklund har representert Mysen svømmeklubb i Østfold 

Svømmekrets og har deltatt på ett møte. Inger Anita R. Borgersrud har deltatt for klubben i 

Eidsberg idrettsråd og har i denne perioden også vært leder i idrettsrådet. Mona Nilsen har 

representert Mysen svømmeklubb i Stiftelsen Mysen Idrettspark (SMIP). 

 



 

 

Kommunikasjon med medlemmer 

Vi bruker Facebooksiden vår aktivt, primært til rapportering fra stevner og treninger. Vi har 

lukkede FB-grupper for kommunikasjon med foreldre på alle grupper inkludert 

svømmeskolen. Viktige meldinger sendes også ut på e-post. På nettsidene våre ligger blant 

annet oppdatert informasjon om svømmeskolen, treningstider, prisliste, trenere/instruktører, 

terminliste, tips til stevner og sponsorer. 

 

Sponsorer og andre avtaler for klubbens medlemmer 

I 2019 har klubben fått sponsormidler av tilsammen seks firmaer, de samme som i 2018, se 

økonomidelen. Klubben har avtale med G-sport Mysen om kjøp av klubbtøy og trykking av 

sponsorlogoer. Ved nye sponsorer har vi samlet inn skjorter og gensere og trykket på logoen 

til disse. Gjennom avtale med nettbutikken klubben.no har klubbens medlemmer og familie 

20% rabatt på svømmeutstyr. 

 

Sosiale aktiviteter 

17. mai deltok klubben i Borgertoget, med en gjeng på ca. 20 personer bak MSKs fane. 

Sommeravslutning ble arrangert på Høytorp fort 18. juni, med grilling og lekeaktiviteter. Her 

deltok ca 30 personer fra alle svømmepartier. Tradisjonell førjulsfest for alle svømmepartier 

ble arrangert den 9. desember på klubbhuset til Mysen IF. Rundt 60 personer deltok. Alle 

familier bidro med mat, det var loddsalg med fine premier og utdeling av deltakerpremier til 

alle utøverne (les om utdeling av hederspokal under sportslige aktiviteter). Trenerne og leder 

mottok en oppmerksomhet for innsatsen. Svømmeskolen hadde også en liten markering med 

utdeling av diplomer like før jul. 

 

 

SPORTSLIGE AKTIVITETER  

 
Trener team 

Hovedtrener:    Marianne Eklund  

Hovedansvarlig svømmeskolen før sommeren: Lyng-Arild Skogheim  

     etter sommeren: Kari Bertheussen 

Instruktører     Nils Tommy Hoel   

Nikolai B.T. Grinden 

Ask E.H. Hensel 

Gabrielle Bjørnstad-Northern 

 

Klubben har i dag Elite-, A-, B-, C-, D-parti, samt svømmeskole. Svømmepartiene omfatter 

svømmere som satser på konkurranseidrett til svømmere som ønsker å utvikle og forbedre 

sine svømmeferdigheter.  

 

Approberte svømmere 

Approberte utøvere tilhører gruppe Elite, A, B og enkelte fra gruppe C. I 2019 hadde vi totalt 

15 lisensierte konkurransesvømmere fordelt på fire nivåer. Gruppe Elite og A trener opptil 20 

timer i uken, B 10 timer i uken og C 5 timer i uken. Treningene for gruppe Elite, A og B 

består av svømming, løping, sykling, samt styrke og bevegelighetstrening. Svømmeøktene 

foregår ved ØB, styrke og bevegelighetstrening ved Family sportssenter i Mysen. 

Fagansvarlig for opplegget ved Family er Frank Sandberg, landslagstrener for Flyfemkamp. 

Øktene blir ledet av instruktør Dag Øyvind Tønsberg. Løpe- og sykkeltrening blir ledet av 

triatlon ansvarlig i klubben Gabrielle N Bjørnstad og Brec Northern. 

 



 

 

Svømmestevner og treningsleirer 

Deltagelse på stevner reguleres av klubbens terminliste som er publisert 

De approberte svømmerne har deltatt på følgende nasjonale og internasjonale stevner og 

mesterskap: Fredriksborglekene, Reykjavik International Games (5 kvalifiserte), Asker Open, 

LÅMØ Øst (1 kvalifisert), Oslofjordlekene, Lambadalekene, Marienlyst Open (10 

kvalifiserte), OI Open Vår, Kong Fredrik Outdoor Open, Aquarama Open, Sommerstevne, 

NM ungdom triatlon, NM 5000m Oslo Open Water (5 utøvere), Glomma Cup, Lambertseter 

Open, Olavslekene, NM ungdom (2 kvalifiserte), Nordsjøstevnet (2 kvalifiserte), Speed Open, 

Lambertseter Open, Bærum Open og Nesparken Open. 

 

Ivan Johansen kvalifiserte seg til LÅMØ. 

Tobias Olsen og Ivan Johansen kvalifiserte seg til NM ungdom i Bergen og Nordsjøstevnet i 

Stavanger.  

 

Mysen svømmeklubb har deltatt på to treningsleirer i 2019. 

Gruppe Elite og A deltok sammen med Landslaget i Flyfemkamp på samling i Askim. 

Oppstartsleir for gruppe Elite, A og utvalgte fra gruppe B ble gjennomført ved X Bionic 

sportssenter i Slovakia. 

 

Rekruttsvømmere 

Klubben har to rekrutt partier, C og D. Gruppe C består av både approberte utøvere og 

rekrutter. Vi har i dag 18 utøvere fordelt på de to partiene.  Gruppe C trener 5 timer pr. uke, D 

trener 2 timer pr. uke. 

 

Rekruttene har deltatt på følgende stevner: Kongsten Swim Cup, Oslofjordlekene og Kong 

Fredrik Outdoor. 

 

Svømmeskole 

Mysen svømmeklubb tilbyr svømmekurs i Trøgstad for barn over 5 år. Vi har avholdt to 

kursrunder der ca.65 antall barn har deltatt. Våre svømmekurs inneholder elementer fra 

Norges svømmeskole og kursene gjennomføres etter opplegg fra Norges nasjonale plan for 

svømmeopplæring. Kursene er basert på solid pedagogikk/metodikk, og tuftet på nasjonale 

standarder for hvilke øvelser som må beherskes på vei til svømmedyktighet. 

 

Mysebu 

Vi har gjennom året arrangert kurs for mindreårige flyktninger. Dette er tiltak som støttes 

gjennom UDI. Det har blitt holdt 1 kurs pr. uke med 8-10 deltagere pr. gang. Kartlegging av 

svømmedyktighet etter NSFs kriterier blir gjennomført på hvert kurs. 

 

Oldboys 

Gruppen består av 10-12 voksne menn som trener 2 ganger pr. uke. Dette er en 

mosjonistgruppe som kun trener svømming. Gruppen deltar ikke på konkurranser. 

 

Flyfemkamp  

Landslaget i Flyfemkamp har de siste årene hatt et godt samarbeid med Mysen 

Svømmeklubb. Utøverne er medlemmer av klubben og deltar på nasjonale stevner,samlinger 

og i perioder på treninger med MSK. I august valgte de å legge en av sine samlinger i Askim. 

Gruppe Elite og A fikk muligheten til å delta på deler av samlingen. 

 



 

 

Triatlon 

Mysen Svømmeklubb er medlem av Norges Triatlonforbund. Vi har egne trenere som 

gjennomfører kurs og treninger. 5 av klubbens utøvere  

Deltok på NM triatlon for ungdom i Son i juli og på Soon Triathlon i august. 

 

Korterud og Riisers vandrepokal 

Denne pokalen tildeles et medlem av Mysen Svømmeklubb som har utmerket seg positivt 

gjennom året. Pokalen ble utdelt på juleavslutningen for svømmerne. Tobias Aleksander 

Olsen mottok prisen for sin gode fremgang og utvikling, treningsvillighet, resultater i stevner 

og for å være et godt forbilde for andre svømmere i klubben. 

 

 

ØKONOMI     
 
2019 har vært et driftsår med økonomiske utfordringer etter stengingen av Festiviteten Bad. 

Stengingen førte til at klubben mistet en vesentlig inntekt gjennom svømmekursene, samtidig 

som klubben mistet mange medlemmer. I tillegg førte samme sak til at utgiftene til leie ved 

Østfoldbadet økte kraftig. Til tross for en kompensasjonsutbetaling fra Eidsberg kommune på 

kr. 175 000,-, ble årsresultatet negativt. Årsresultat 2019 for Mysen svømmeklubb er et 

underskudd på kr. 61 438,-.  

 
INNTEKTER 

Sum driftsinntekter for 2019 er kr. 995 854,-.  

 

Svømmeskole og svømmekurs for Mysebu transittmottak  

Svømmeopplæring har tidligere vært den største inntektsgivende aktiviteten for klubben. 

Grunnet stengingen av Festiviteten Bad i desember 2018 måtte klubben leie bassengtimer i 

Trøgstad Bad og redusere antall kurs og kursdeltakere vesentlig. Kursinntektene gav i 2019 en 

inntekt på kr. 54 912,-. Mysen svømmeklubb har fått tildelt kr. 83 045,- i aktivitetsmidler fra 

UDI for å gjennomføre svømmeopplæring for beboerne på Mysebu transittmottak.  

 

Treningsavgifter, startavgifter og medlemsavgifter 

Samlet har klubben i 2019 hatt en inntekt på fra treningsavgift kr. 95 732,-, startavgift kr. 

48 216,- (her betaler utøverne full egenbetaling) og medlemsavgift kr. 31 016,-. 

Treningsavgiftene sendes ut til svømmerne halvårlig. Prisene avhenger av hvilket parti man 

tilhører (rekrutt eller approbert svømmer). Gruppe Elite/A1500 kr halvårlig, gruppe B/C kr. 

1300,- halvårlig og gruppe D kr. 1200,- halvårlig. Fra 2019 har approberte utøvere måttet 

betale for startavgifter selv, som et av flere tiltak for å redusere utgiftene til klubben. Klubben 

har betalt startavgifter for rekrutter og stafettlag.  

 

Lokale aktivitetsmidler og kommunalt tilskudd 

I 2019 har vi fått utbetalt kr. 72 805,- i LAM-midler og i kommunalt tilskudd til lag og 

foreninger fra Eidsberg kommune pålydende kr. 16 554,-. 

 

Bingo og Norsk tipping 

Vi mottar fire ganger i året deler av overskuddet fra bingoen på Mysen, ved Egil Hesland. I 

2019 mottok vi kr. 50 519,-. I tillegg har vi mottatt kr. 27 613,12 fra Norsk Tipping, 

grasrotandelen.  

 



 

 

Momskompensasjon 

I momskompensasjon har klubben mottatt kr. 46 386,-. 

 

Sponsorer og gaver 

Klubben har i 2019 hatt følgende sponsorer: Gjensidige Mysen, C.W. Korterud AS, 

Hobbyhjørnet AS og Bøhn Anlegg AS. Til sammen har vi for 2019 fått inn kr. 35 000,-. I 

tillegg fikk vi gave fra Eidsberg Sparebank og Mona Betong AS på kr. 17 520,-. 

 

Dugnader og kampanjer 

Klubben gjennomførte to dugnader i 2019, pantedugnad og salg av Circle K-koppen, samt en 

mindre Spleis-kampanje som til sammen ga klubben kr. 41 146,-. I tillegg er en del av disse 

inntektene ført på 2020 grunnet innbetaling via Vipps ble bokført i januar.  

 

 

KOSTNADER 

Sum driftskostnader for 2019 er kr. 1 060 432,-. 

 

Lønn 

Klubbens største utgiftspost er lønn til ansatte, totale kostnader til lønn, feriepenger, 

arbeidsgiveravgift og OTP for 2019 var kr. 446 491,-.  

 

Treningsleir 

Treningsleiren i Slovakia i august kostet klubben kr. 32 752,- (20 000,- av disse ble betalt i 

2018 som depositum). Dette dekket reise, hotell, mat og tilgang til treningsanlegg i en uke. 

Klubben dekket alle utgifter for hovedtrener. Utøverne betalte en egenandel på kr. 7000,- for 

sin deltagelse.  

 

Leie av lokaler 

Leie til Østfoldbadet økte vesentlig. Klubben betalte kr. 168 830,- i 2019. I tillegg har vi 

betalt leie til Trøgstad Bad til svømmeskolen og Mysebusvømmingen på kr. 6006,- for våren 

2019, mens leien for høsten ble betalt i januar 2020 – pålydende kr. 8 624,-. 

 

Stevner 

Det ble innført full egenbetaling på startavgifter til approberte stevner fra 2019. Klubben 

betaler fortsatt for stafettlag og rekrutter. Øvrige kostnader til stevner er reise/opphold/kost 

ved større stevner pålydende kr. 23 475,-. Her har klubben dekket for hovedtrener, samt 30 % 

for utøverne 

 

Styrehonorar 

Klubben har ikke vedtatt styrehonorarer for 2019.  

 

Idrettsfaglig bistand 

Trening ved Family Mysen har kostet klubben kr. 50 740,-. Deler av dette beløpet gjelder 

også høsten 2018. Vi mottok en samlefaktura første gang august 2019. Utøverne har betalt kr. 

2 000,- i egenandel for å delta på disse treningene.  

 

Utdanning instruktører 

Utgifter til kursing av instruktører (nybegynner- og videregåendekurs, samt lederkurs for 

ungdom) har vært kr. 3 000,-.  
 





 

 

 

 

Sak 9: Behandle svømmeklubbens regnskap  
 















Sak 10 Forslag og saker  

 

Ingen saker foreslått av styret eller meldt inn til styret. 



 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent 

 

På årsmøtet i 2019 ble medlemskontingenten (medlemsavgiften) satt til 200 kr for barn, 300 

kr for voksne og 200 kr for støttemedlemskap. 

Styret foreslår å ikke endre medlemskontingenten i 2020. 

 

Forslag til vedtak: 

Medlemskontingenten fastsettes til 200 kr for barn, 300 kr for voksne og 200 kr for 

støttemedlemskap. 

 



Sak 12 Fastsette treningsavgifter 

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å fastsette treningsavgiftene ved ordinær 

styrebehandling. 

Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgiftene ved ordinær 

styrebehandling. 

 

 



 

 

 

Sak 13 Vedta budsjett for 2019 



2020
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Inntekter Utgifter

2020



Element Beløp

Salgsinntekter
sekkepost som har blitt brukt før, bør føres på andre 

poster

Dugnadsinntekter kr 30 000,00

Sponsorinntekt kr 110 000,00

Offentlige tilskudd kr 210 000,00
UDI (90.000), komm. Tilskudd (20.000), LAM-milder 

(60.000), momskomp (40.000)

Kursinntekter kr 90 000,00 svømmeskolen - beregnet snitt 25 elever per halvår

Medlemskontingenter kr 25 000,00 beregnet ut i fra dagens antall og dagens avgift

Treningsavgifter kr 157 200,00
beregnet ut i fra dagens antall og foreslått endret 

avgift

Egenbetaling startavgifter kr 50 000,00 går i null med egenbetaling

Egenbetaling startlisens kr 15 000,00 går i null med egenbetaling

Egenbetaling stevner approberte kr 60 000,00 Bergen Swim, NM, Nordsjøstevnet 

Egenbetaling treningsleir kr 130 000,00

Lotterier, bingo kr 80 000,00 Bingo Hesland + Grasrotandelen

MÅNEDLIGE INNTEKTER



Element Beløp

Lønn ansatte kr 405 250,00
totale lønnskostnader svømmegrupper = 428406,-, svømmeskole = 69000,-(forutsatt at de har 15 

kursdager per halvår)

Feriepenger kr 42 793,00

Arbeidsgiveravgift kr 49 339,00

AGA av feriepenger kr 5 970,00

OTP kr 6 000,00

Leie Østfoldbadet kr 0,00

Leie Trøgstadbadet kr 18 000,00

Leie datasystemer, nettside, Visma kr 12 000,00

Annen leiekostnad kr 5 000,00

Utstyr svømmeskole kr 5 000,00

Utstyr svømmere kr 5 000,00

Aviser, tidsskrifter kr 500,00

Møter, kurs kr 5 000,00

Annen kontorkostnad kr 6 000,00

Kontingenter kr 1 500,00

Utgifter stevner approberte kr 100 000,00 Bergen Swim, NM, Nordsjø

Startavgift triatlon kr 1 000,00

Startavgift approberte kr 50 000,00 full egenandel - går i null

Startlisenser kr 15 000,00 full egenandel - går i null

Utgifter treningsleir approberte kr 158 000,00

Treningsavgift gruppe FSC Mysen kr 41 600,00 egenandel per utøver er kr. 1000,- per halvår

Forsikringspremier kr 7 000,00

Kostnader kurs og opplæring kr 6 000,00

Bank og kortgebyrer kr 1 000,00

MÅNEDLIGE UTGIFTER



Sak 14 

 

 

Organisasjonsplan for Mysen svømmeklubb 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte

Styre

- leder
- nestleder
- kasserer
- sekretær
- styremedlem
- utøverrepresentant
- hovedtrener med møterett
- to vararepresentanter

To revisorer

Sportslig utvalg

- hovedtrener
- instruktører
- svømmeskoleansvarlig
- lagledere
- representant fra styret

Valgkomité

- leder
- medlem
- vararepresentant

Barneidrettsansvarlig
Politiattestansvarlig



 


