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STYRET 2022  
 
Leder: Ronny Myrset. 
Nestleder: (vi har ikke hatt dette vervet.) 
Sekretær: Linda Rokstad Knudsen. 
Kasserer: Hele laget/gruppene bruker Tripletex  
Styremedlem: Hilde Merete Haugen.  
Styremedlem: Ann Jorunn Gimnæs Sagli. 
1.Varamedlem: Anne-Cathrine Dall Sund. 
2.Varamedlem/Foreldre-Kontakt: Snorre Røsæg. 
---- 
Barne-idrettsansvarlig: Stein Vidar Gjøstøl 
  
 
Alle valg var enstemmige 

Siden overgang til Tripletex hos regnskapsfører Meese A/S for hele IL Norodd har Linda R. 

Knudsen og Hilde M. G. Haugen hatt ansvaret for attestering i regnskapsprogram og bank, 

post og utsending av kontingent fra medlemslister for svømmegruppa. 

VALGKOMITE FOR 2022  
Styret oppnevnte følgende valgkomité til det årlige møtet for 2022:  

• Hilde Mikalsen og Stein Vidar Gjøstøl. 

 
MØTER 
Styret har avholdt 8 styremøter i svømmegruppa i perioden, samt noen samlinger digitalt.  
 
I tillegg har styret deltatt på følgende møter:  

• Deltakelse på 8 styremøter i IL Norodd hovedlag i perioden. 

• Deltatt på ekstraordinært årsmøte i IL Norodd 15 desember 2022. 
 

• Ellers har det vært uoffisielle arbeidsmøter/dugnadsmøter, medlemsregistrering i Min Idrett, 
og for å skrive årsberetning og klargjøring av denne til årlig møte. Det meste har foregått 
digitalt. 

 
 
 

TRENERE 2022  
Trener, vannaerobic torsdager i velværebassenget for voksne: Bodil Lie. 
Mandagstrening vanntilvenning bølgebasseng for barn: Ann Jorunn Sagli, Hilde Haugen, 
Hilde Mikalsen og Lone Albertsen. 
Mandag og onsdag rekrutt trening i idrettsbassenget (for barn): Ronny Myrset, Snorre Røsæg 
og Hilde Haugen.  Anette Mikalsen, Lone Albertsen og Hilde Mikalsen har også bidratt ved 
behov. 
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Mandag har vi også egentrening for voksne i idrettsbasseng. 
Onsdag, voksne, treningssamarbeid med Triatlon, og svømmegruppa kan svømme i 
idrettsbassenget sammen med triatlongruppas trening og de kan trene med svømmegruppa 
på mandager.  
Vi valgte også Barne-Idrettsansvarlig på møte nr. 01 i 2022: Stein Vidar Gjøstøl. 
 
 

 
ANTALL MEDLEMMER  
Ved idrettsregistreringen for 2022 hadde vi 85 medlemmer, med følgende fordeling (for hele 2022): 
 

 

KVINNER 
  

 
 
 

 
 

  

Aktivitet /alder 0-5 6-12 13-19 20-25 26→ SUM 

Svømming 2 9 1 0 37 49 

Synkronsvømming       

DELSUM       

Medlemmer (andre)       

Total 2 9 1  37 49 

 
 

 

MENN  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aktivitet /alder 0-5 6-12 13-19 20-25 26→ SUM 

Svømming 3 18 1 0 14 36 

Synkronsvømming       

DELSUM       

Medlemmer (andre)       

Total 3 18 1  14 36 

 
 
 
 

STYRETS ARBEID I 2022  
 
I årlig møteperioden har styret fortsatt måttet jobbet med svømmegruppa i IL Norodd 
 
Alle gruppene i IL Norodd har bidratt økonomisk til nytt Klubbhus, også svømmegruppa. 
 
Oppstart rekrutt idrettsbasseng etter sommerferien 22 aug. 2022, og siste dag før jul 21. desember. 
Oppstart etter nyttår 4.januar 2023.  
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Oppstart vanntilvenning bølgebassenget etter sommerferien 29.aug 2022, og siste dag før jul 5. des. 
Oppstart etter nyttår 9, januar 2023. 
 
 
Sommer avslutning for barn ble holdt badeland etter trening 30. mai med pizza kos og drikke for 
barna, og bladkrans og kaffe for de voksne. Barna fikk utlevert diplom og medalje. 
 
Juleavslutning for barn ble holdt badeland etter trening 5 desember med pizza kos og drikke for 
barna, og bladkrans og kaffe for de voksne. Barna fikk utlevert diplom og medalje. Her kom også 
nissen på besøk og dro noen låter på trekkspillet sitt, populært for store og små barn med topp 
stemning. 
 
 
Dugnadspenger ble overført til sine rettmessige eiere, da vi ikke kunne ha penger merket med 
dugnadspenger på svømmegruppas konto. Alt i samsvar med revisor. 
 
Bølgebasseng har hatt jevnt med ca 10 barn +voksen person ved oppstart, og ca 10 barn + voksen til 
jul. 
 
Styret har jobbet mye med nettportalen Min Idrett i forhold til medlemsfakturering, 
medlemshåndtering og klubbadministrasjon. 
 
Tripletex og bank er fremdeles en utfordring med tanke på å se hva vi har betalt og når, noe vi 
dessverre bruker mye tid på 
 

 

Internett og sosiale medier 

Norodds nye hjemmeside ble lansert i midten av februar 2019. Denne skal nå være fullt ut operativ 

fra februar 2022. Ronny Myrset har jobben fra svømmegruppa om å utarbeide og legge inn 

informasjon på siden.  

Samarbeid med Atlanten Idrettspark 

Samarbeidet med administrasjonen i Atlanterhavsbadet er for så vidt bra, det er ingen 

rapporteringer om at de er utilfreds med oss som leietaker. 

Av øvrige saker nevnes:  
• Generell videreutvikling av idrettslaget og svømmegruppa.  

• Søknader om midler/støtte fra Kristiansund kommune og andre tilskuddsparter. 

• Treningstider 

• Vi har arbeidet videre med klubbutvikling og virksomhetsplan for svømmegruppa.  

• Jobber med aktivitetshjul basert på Norges Svømmeforbund sin veileder. Her finnes 
søknadsdatoer og viktige påminnelser om hva og når styret må/bør ta tak i oppgaver.  
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Aktivitet 
• 12 juni deltok hele IL Norodd på felles stand i anledning frivillighetsdagen i ishallen Arena nordvest. 

• 2. Juli stilte Ronny som frivillig, med matsalg fra salgboden hvor all inntekt gikk til Havmaraton løpet som 
IL Norodd Friidrett arrangerte i Kristiansund. 

• Vi har deltatt/ reist på rekrutt stevner i Kristiansund 21.mai 2022, Molde 02.oktober 2022, Kristiansund 
22.oktober 2022, og i Sunndal 28. januar 2023  

• Vannaerobic foregår på torsdager fra kl 20:30 t.o.m 21:30 med instruktør Bodil Lie, velværebassenget. 

• Egentrening i idrettsbassenget på mandager fra kl 20:00 t.o.m kl 21:00, vi har 3 baner 

• Vi har også mulighet til å trene sammen med triatlongruppa på onsdager fra kl 20:00 tom 21:00. 

• Vi hadde felles juleavslutning 5. desember for de yngste, Fluor svømmere og Delfin rekrutter 

med Pizza og drikke. Voksne/foresatte fikk kaffe og kringle.  

• Sommer avslutning for barn ble holdt i badeland etter trening 30. mai med pizza-kos og 

drikke for barna, og bladkrans og kaffe for de voksne. Barna fikk utlevert diplom og medalje. 

• Alle trenere og styret ble invitert til Sjøstjerna Restaurant for sosialt samvær og god mat for 

god innsats i 2022. 

• Vannaerobic hadde juleavslutning med god mat i IL. Noroddlokalet 14. desember. 

• De fleste trenere har gjennomført obligatorisk trenerattest, digitalt opplegg fra NIF 

• Flere i styret har også deltatt på et informasjonskurs i HOOPIT, et medlems administrasjons  

• program som IL Norodd vurderer å gå over til. 

• Hilde Haugen og Ann Jorunn Sagli har deltatt på ryddedugnad i Konsul Knudtzon gate 1 i 

forbindelse med salg av huset.  

 

 

 

 

 

 

Stevner / Dommere  
Ingen egne stevner / Ingen egne dommere.  
  
Vi har deltatt/ reist på følgende rekrutt stevner  

• Kristiansund 21. mai 2022. 

• Molde 02.oktober 2022.  

• Kristiansund 22.oktober 2022. 

• Sunndal 28. januar 2023.   
 
 

Vanntilvenning i Bølgebassenget 
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Referat fra stevnene: 
 
 
Kristiansund 21. mai 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Molde  
               2. oktober 2022 
 
 
      
 
 
 
 

Molde 02.10.2022 

 Kristiansund 21.05.2022 
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Kristiansund Open  
  22.oktober 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekrutt stevne Sunndal 
 28. januar2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunndals stevnet 28.01.2023 

  Kristiansund Open 22.10.2022 
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VANNAEROBIC/vanngymnastikk                                         

Trim i vann passer absolutt alle, og er spesielt godt for personer med belastningsskader og 
bevegelseshemning. Det er trening hver torsdag fra kl. 20.30 – 21.30. (60 min.) Det arrangeres et vår-  
og et høstsemester og er et populært tilbud. 

 
Representasjon  

• Ronny Myrset, medlem i styret IL Norodd Hovedlag som leder for svømmegruppa.  

• Hilde Merethe Gjøstøl Haugen, medlem i styret IL Norodd Hovedlag som styremedlem. 
• Linda Rokstad Knudsen sitter i Valgkomiteen for IL Norodd. 

 
 

KONTINGENT/TRENINGSAVGIFTER OG EGENANDELER  
 

 

❖ Fritidskortet ble lansert som en prøveordning fra høsten 2021 og varte ut våren 2022, kortet 

ga støtte til barn mellom 6-18 år på 1000 kr pr halvår fra kommunen ved søknad.  

Svømmegruppa brukte dette aktivt, men fritidskortet er nå avsluttet. 

Kontingent 2022 

❖ Medlem kr 100,- pr år gjelder alle i IL NORODD unntatt æresmedlemmer. 

❖ Trening kun mandager/onsdag (voksne) i idrettsbassenget, kr 500.- pr. semester. 

❖ Vanntilvenning bølgebasseng, barn, kr 1500 pr semester (søskenmoderasjon gis) 

❖  Rekrutt idrettsbasseng, barn, kr 1500 pr semester (søskenmoderasjon gis) 

❖ Treningsavgift Vannaerobic 2022, Kr 1500,- pr. semester. Ink. trening mandag og onsdag 

Voksne, velværebassenget. 

 

 

SPONSORER/PRISER/STØTTE  

Vi har i 2022 fått følgende sponsing: 

• Bingokjellern, støtter oss med spillemidler første halvår. 

• Salgsvogna, Ronny Myrset har den på arbeidsområdet.   

• Sparebanken Møre er IL Norodds generalsponsor. 

• Neas, Varig og Intersport er sponsorer for hele IL Norodd 
Tusen takk. 
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        Styret takker for et godt gjennomført 2022 
               
 

 
            

     
 

 


