
ÅRSRAPPORT MASTER TEAM SVØMMEKLUBB  2018

1.1 Styreleders innledning:

Master Team Svømmeklubb har i første del av 2018  hatt trenere på de fleste av våre treninger, Atle
på Mandager, Thomas på Onsdager, som Svømmende trener, og Truls på Torsdager, og noen av  
Fredag og Lørdags treningene. 

I Sommer benyttet endel av våre medlemmer seg av nye Gamlingen til å få trent til EM og holdt det
gående med svømmetreningen i løpet av sommeren. 

Høsten 2018 fikk vi nye treningstider , vi mistet fredag og lørdags treningene , men fikk treningstid 
på Søndager istedenfor. Vi har ikke hatt trener utenom Thomas på Onsdager i hele høst, Trine har 
derfor laget programmer for alle de andre treningene, med litt hjelp av Ingrid Møllerup, og dette har
fungert greit. Styret prøver å finne en ny trener til oss,men har ikke lykkes i å finne noen enda. 

1.2Sosiale sammenkomster

Festkomiteen har også i år gjort en fantastisk god jobb med å arrangere sosiale sammenkomster for 
medlemmene i klubben: 

Årsmøte ble avholdt i Måltidets hus på Ullandhaug. Alle tok med seg mat og vi lagde buffet. 

Vi hadde en fin sommerfest hjemme hos Ingebjørg, med god grillmat og god stemning. 

ROMA deltok på i forbindelse med og Nordisk i København .

Festkomiteen arrangerte også Julebordet på Ipark , som  ble en stor suksess med god julemat, leker, 
dans og i god ROMA stil. 

ROMA deltok også på banketter i forbindelse med NM i Alta og Nordisk i Malmø.

1.3Medlemmer

Master Team Svømmeklubb har fått mange nye medlemmer i 2018 både «gamle» Master Team 
svømming svømmere som har returnert til klubben, men også endel nye svømmere som har kommet
til. Dette synes vi er veldig kjekt.

Det var  53 registrerte medlemmer i 2018. Vi regner med å få med enda flere når NM i Bergen 
nærmer seg . Vi håper at flest mulig av våre medlemmer blir med å deltar på NM i Bergen, da har vi
en god sjanse for å bli Norges beste Masterklubb , slik som vi ble i 2016 i Trondheim.

 Styret håper også at 2019 vil bli et år med stort engasjement og høy deltakelse på både 
treninger,stevner og fester. 



2. Stevnerapport ROMA 2018:

Master Team Svømmeklubb deltok på 4 stevner i 2018, nok en gang mange gode 
idrettsprestasjoner, både rekorder og medaljer. 

NM Masters Alta   (2 - 4 mars)  :

Roma stilte med 10 damer og 6 herrer på årets NM, noe som var 3 færre enn året før. Vi var 
påmeldt med 64 individuelle starter + 16 stafettlag.
Roma tok i alt 13 gull, 25 sølv og 13 bronsemedaljer, mot (10-16-17) i fjor. Bedre resultat enn i fjor 
og vi var i tillegg færre startende i år. Vi kunne hatt flere medaljer hadde det ikke vært for noen 
disker …. (skjerpings til Bergen)  
Roma ble nr 2 på statistikken for beste klubb, bare slått av Oslo IL. 

Gamlingen bassengfestival   (26 august)  :

Mariann Thuv var Roma’s eneste individuelle deltaker og svømte 100 bryst på tiden 1.22.83, 1 pl i 
Master D-klassen. Roma stilte lag på 8x50m fri Mix og fikk 3 plass totalt av alle lagene. På laget 
svømte: Helen (28.89), Vermund (25.37), Rune Otto (29.31), Cato (32.77), Gøril (30.33), Inger 
(31.08, Mariann (30.51) og Aril (28.29).

EM Masters Kranj   (02 - 07 september)  :

Roma’s eneste påmeldte deltaker Jeanette kunne dessverre ikke starte i påmeldte øvelser grunnet 
sykdom. Hun fikk reise ned som turist, og fikk bære det norske flagget på åpningsseremonien. Ble 
også hyret av de andre norske til å ta video av endel løp under EM. Kranj/Bled var kjempe flotte 
plasser, og sightseeing til verdensberømte Postojna Grotten (dryppsteinshule 21km lang) og 
kystbyen Piran var en opplevelse. I Piran så vi utover 3 land samtidig: Italia, Slovenia og Kroatia.
   
 

Nordisk Masters Malmø   (12 - 13 oktober):
Mesterskapet ble arrangert i Malmø og de 6 damene og 3 herrene som deltok var påmeldt med 27 
individuelle starter + 2 dame og 2 Mix lag.

Roma fikk disse medaljene:
1 gull - Cato på 50m bryst

7 sølv - Cato, Mariann og Gøril på 100m bryst, Inger på 100m fly, Mariann på 50m bryst og 50m fri
og damelaget på 4x50m fri hvor Gøril/Mariann/Katja og Trine svømte 

4 bronse - Trine på 50m + 100m fri, Gøril på 50m bryst og damelaget på 4x50m medley med 
samme laget som på fristafetten

  



3.1 Tillitsvalgte i perioden

Styret: 

Styreleder: Trine Aa Sekkesæter

Nestleder: Jens Martin Hvid

Kasserer: Ingebjørg Berge

Oppmann: Jeanett Aasland

Sekretær: Gøril Gripsgård

Styremedlem: Cato Sletbakk

Styremedlem: Ingrid Strugstad

Varamedlem: Ståle Olsen

Andre verv/utvalg:

Revisor:  Reidar Hamre og Jarle Snilstveit 

Valgkomite: Anne Turid Håland og Olaug Kolnes

Trener/ Program : Atle Lenschow- Thomas Breivoll - Truls Wigdel -Trine  

Festkomite

Ingrid Møllerup

Aril Bråten

Anita Westmoen

Anette Sørensen 

Jan Erlend Garshol ( lyd-lokalet) 

IT-gjeng

Erik Ramstad

Svømmealliansen

Aril Bråten



3.2 Styrets aktivitet i 2018

Styret har til sammen avholdt 6 styremøter. Referatene fra møtene har ikke blitt lagt ut på 
hjemmesiden, fordi vi mente at slik informasjon ikke behøver å ligge åpent for alle. Derimot har  vi 
sendt ut på mail til medlemmene i forkant av møtene for å få innspill til saker som medlemmer 
ønsket å ta opp. Styret har tatt over utsending av informasjon til medlemmer fra egen mail 
(info@ro-ma.no), som skal gjøre det enklere at info kommer ut til medlemmene direkte  fra styret. 

3.3 Samordna registrering og momskompensasjon

Trine fikk registrert alt som skulle inn til svømmekretsen og Sportsadmin etter krav fra det nye 
lovverket. Det offisielle navnet på klubben vår er Master Team Svømmeklubb. 
Momskompensasjon: Alt er blitt registrert som det skal og innvilget.
 Alle klubbens medlemmer i 2018 ble registrert ihht kravene fra NSF.

4. Økonomi

• Resultat 2018

Se vedlegg

• Budsjett 2019

Se vedlegg

4.1 Godkjenning av budsjett 2019 – ordstyrer/kasserer

4.2 Fastsettelse av medlemskontigent- ordstyrer

Kasserer og styret foreslår at medlemsavgiften skal være kr 1500,- for året 2019 

5. Stavanger Open Water

Stavanger Open Water (SOW) er nå aviklet og vil ikke arrangeres lengre i regi av Roma 

Vi har prøvd å selge vår rekvisita som vi hadde ifbm SOW, vi har kun fått solgt rundingsbøyene til 
STRIK for kr 2000,- , liten interesse for de resterende tingene. 

Vi må også meldes oss ut av Norges Triatlon forbund , dette må stemmes over ved dette årsmøtet 
for at det skal være gyldig å melde seg ut . Hvis vi ikke melder oss ut må vi fortsette å betale 
årsavgift, noen vi i styret ikke ser nytten av nå som vi ikke arrangerer SOW lengre. 



6. Saker til avstemming:

6.1 Skal vi Godkjenne ny organisasjonsplan og innhold i denne?

Styret har laget ett forslag til organisasjonsplan for klubben. Dette er ett levende dokument og 
styringsverktøy for oss som klubb, som skal definere oss som klubb, og som endres hvert år etter 
årsmøtet med nytt styre og ved lovendringer fra NSF og NIF. Dette dokumentet skal ligge ute på 
våre nettsider , slik at både nye og gamle medlemmer kan få mest mulig informasjon om oss. 

Vi ønsker at alle leser dette dokumentet på forhånd før årsmøtet , slik at vi kan stemme kun  ja eller 
nei om vi skal ta dette dokumentet i bruk. Vi ønsker derfor eventuelle innspill før årsmøtet på mail 
til styret på info@ro-ma.no

se vedlegg  organisasjonsplan 

Vi stemmer ja/nei 

6.2 Skal vi melde oss ut av Norges triathlon forbund? 

I fbm at vi ikke lengre skal arrangere SOW lengre ser vi ikke noen god grunn til at vi skal betale 
årsavgift og fortsatt være medlem av Norges Triatlon Forbund .

Vi i styret ønsker å melde oss ut av Norges Triatlon forbund , og for å kunne gjøre dette dette må 
det stemmes over ved dette årsmøtet for å være gyldig. Hvis vi ikke melder oss ut må vi fortsette å 
betale årsavgift.

Vi stemmer ja/nei 

6.3 Styre ønsker at MTS  Arrangerer Master  NM 2021

Vi har fått forespørsel fra MAU – (Master utvalget)  for 3dje år på rad , om vi kan tenke oss å 
arrangere Master NM 2020. Fristen for å søke for 2020 gikk ut i går(1.feb 2019), men vi kan enda 
sende inn vår søknad om vi ønsker dette.  

Vi i styret ønsker at vi i ROMA/ Master Team Svømmeklubb, skal arrangere Master NM enten i 
2020 eller 2021 .

Dette fordi at det i tilegg til å være kjekt ,så  får vi prøvd ut den nye Stavanger svømmehall og vi vil
sikre klubbens økonomi en stund fremover. Budsjetter fra tidligere NM (b.l.a Trondheim og Alta) 
viser at klubber sitter igjen med en plass mellom 50-100.000. 

Hvis vi sier ja til å stille som arrangør, krever dette at alle medlemmene i Roma stiller opp og gjør 
en innsats/dugnad for å få dette til. Så hvis du stemmer ja forplikter du deg også til å stille opp på 
dugnadsarbeid ifbm arrangementet. Det blir da opp til styret å søke Master utvalget om å få 
arrangere , og styret må også danne en komite som skal sørge for igjennomføringen av 
arrangementet.  

Vi ønsker først å stemme over om vi skal søke om å få arrangere Master NM 

Vi stemmer ja/nei 

Hvis ja – stemmer vi over om vi skal søke om arrangementet i 2020 eller 2021. 



 

6.4 Innkomne saker

Her vil innkomne saker meldt inn minst en uke før årsmøtet annonseres.

7.Forslag til ny styresammensetning 2019

Forslag til Styret 2019

Styreleder : Ingrid Møllerup

Nestleder: Jens Martin Hvid 

Kasserer:  foreløpig ingen kandidat 

Oppmann: Styret foreslår Jeanette Aasland 

Sekretær: Olaug Kolnes

Styremedlem: Lukas Neuman

Styremedlem:   Ingrid Strugstad    

Varamedlem:   Ståle Olsen   

Andre verv: 

Revisor :  Reidar Hamre og Jarle Snilstveit

Valgkomite  :

Anne Turid Håland 

Mangler en kandidat 

Trener:

Festkomite:

Anette Sørensen 

Aril Bråten

Jan Erlend Garshol (Lyd )

Her trenger vi to personer til 

IT :

 Eirik Ramstad

Dommer Ansvarlig 

Ståle M Olsen 

Svømmealliansen:

Aril Bråten  



8. Utdeling av Årets romling pris -styret
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