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Årsberetning for 2016 

Finnsnes svømmeklubb 
 

 

 

Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle 

undergruppers aktivitet. 

Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi et godt bilde på aktivitet og økonomisk status i 

idrettslaget. 
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Styrets sammensetning 
 

Leder: Ulf Nilsen 
Nestleder: Hilde Amundsen 
Styremedlemmer:  
Pia-Renate Venstad (kasserer) 
Anne Bolle  
Cecilie Bye (svømmeskoleansvarlig) 
 
Varamedlemmer: 
Christopher Skogstad 
Yngve Waller 
 
Valgkomité: 
Ronald Andersen  
Stig-Ole Nordås  
Larissa Henriksen 
 
Revisorer: 
Hege Pedersen  
Nina Sandbakk Kristensen 

Styrets arbeid 
Styremøter 

Det er avholdt 5 styremøter hvor et stort antall saker er behandlet. 

Aktivitet: 

Finnsnes svømmeklubb ble stiftet i juni 2015. 2016 har vært svømmeklubbens første hele driftsår. 

Vi har hatt aktiviteter innen følgende områder: 

• Svømmeskole – kurs for begynnere og videregående 

• Svømmetrening for unge under 18 år  

• Mosjonssvømming for voksne  

 

Vi har eksperimentert med ulike måter å tilrettelgge kursaktivitet i svømmeskolen med 

undervisningen 1 og 2 ganger i uken. Erfaringene er at svømmeundervisningen blir bedre, når vi 

gjennomfører denne to ganger i uken. 
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Svømmeskole I kursperioden har vi hatt aktivitet 6 timer i uken, utenfor kursperiodene har vi hatt 

tilbud til voksne og trening for ungdom i ca. 4 timer i uken.  

 

I løpet av 2016 har vi oppnådd flere gode sportslige prestasjoner og flere fra vår ungdomsgruppe har 

deltatt på stevner. Finnsnes svømmeklubb har gjort en innsats for å få flere fremtidige svømmere fra 

våre kursgrupper til å komme opp i vår konkurransegruppe. 

Finnsnes svømmeklubb har erkjent at ikke alle barn har ønsker å bli konkurransesvømmere, men 

gjerne vil fortsette med å utvikle sine svømmeferdigheter. Svømmeklubben vil derfor i løpet av 2017 

utvikle et tilbud for å fastholde denne gruppe i aktivitet og idrett. 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Finnsnes svømmeklubb har ikke hatt en formulert målsettinger eller verdier. Vi har likevel tenkt at 

klubben skal tilby læring, trening og mosjon. 

I 2016 har ca. 80 % av våre frivillige vært benyttet i svømmeopplæringsøyemed og ca. 20 % av 

ressursene på ungdom og som tilgjengelig livredder for voksne svømmere.    

 

For at Finnsnes svømmeklubb skal kunne tilby gode kurs og tilbud har det vært veldig viktig at 

klubben selv har sørget for utdanning av instruktører. Vi har i løpet av 2016 gjennomført et 

nybegynnerinstruktørkurs. 

I styret er det enighet, om at det viktigste vi kan bruke penger på er å sikre en god svømmefaglig 

kompetanse hos våre instruktører og alle som ønsker å være frivillig skal få tilby om relevant kurs, så 

snart vi har mulighet.  

Styret og de fleste av de frivillige i svømmeklubben har ikke svømmebakgrunn eller tidligere 

erfaringer med svømmeklubb. Det er fortsatt et fokus at svømmeklubben må bygges stein for stein.   

 

Økonomi 

Økonomien i Finnsnes svømmeklubb er generelt god. Finnsnes svømmeklubb hadde høsten 2017 en 

sterk prisøkning på kurs, da vi måtte betale husleie for bruk av bassenget. 

Det forventes dog at husleien i 2017 vil bli vesentlig lavere enn vi opprinnelig ble forespeilet.  

 

Finnsnes svømmeklubb kunne i 2016 fortsatt tilby relativt rimelig kurs, da ingen personer mottar 

vedlegg for sin innsats.  
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Medlemstall 
Medlemstall for 2015.  

I 2016 hadde vi totalt 171 som betalte medlemskontingent og totalt ca. 240 kursplasser. 

Ca. 15 frivillige  

 

Økonomi 
Finnsnes svømmeklubb hadde i 2016 et overskudd på ca. 62.000. 

Klubben har veldig begrenset med eiendeler, da bassenget leies av Lenvik kommune.  
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