
   
 

Protokoll; 
Akershus svømmekrets´ 
kretsting 2022 
Kretstinget ble avholdt digitalt, 20. april 2022 

 

Styreleder Mona Underdal-Loktu ønsker alle velkommen til kretstinget og informer kort 
om hvordan man ber om ordet, og hvordan avgi stemmer. 

 

Sak 1.  Godkjenning av fremmøtte representanters fullmakter 
Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved 
oppstart av årsmøtet. 
 
Styret: 
Mona Underdal-Loktu (styreleder) 
Rune Gran (nestleder) 
Torbjørn Sund 
Kjetil Berge 
Øystein Risan Kvisla 
Kari Marie Swensen 
Thomas G. Moen (varamedlem) – ikke stemmeberettiget 
 
Klubber: 
Asker SK: 
Morten Tronstad og Liv Ingeborg Blekkerud møter med fullmakt 
Ski SK:  
Stian Sørensen møter med fullmakt 
Sørumsand IL: 
Sverre Fjermestad Hammerø og Thomas Fevik-Vieil møter med fullmakt 
Ullensakersvømmerne: 
Ellen Crook, David Gonzalez, og Runar Kletvang møter med fullmakt 
Bærumsvømmerne: 
Vibeke Rike Holmann, Richard Selmer-Olsen, og Tarjei Øvergaard møter med 
fullmakt 
 
Lena Nordbø, Maj Helene Rødal og Anette Berg (observatører, ikke 
stemmeberettiget) 
 
Forslag fra styret: 
6 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes. 
 
Vedtak:  
Enstemmig godkjent. Det møtte 11 stemmeberettigede med fullmakter fra 



   
 

klubbene, 
6 stemmeberettigede og et varamedlem fra styret og 3 observatører; 
til sammen 21 representanter til stede på møtet. Hvorav totalt 17 er 
stemmeberettigede. 
 

Sak 2.  Valg av dirigent 
Forslag fra styret:  
Torbjørn Sund velges som dirigent. 
Vedtak:  
Enstemmig godkjent 
 

Sak 3.  Valg av to protokollførere 
Forslag fra styret:  
Kari Marie Swensen og Øystein Risan Kvisla velges som protokollførere. 
Vedtak:  
Enstemmig godkjent. 
 

Sak 4.  Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
Forslag fra styret: 
David Gonzalez (USS) og Stian Sørensen (Ski SK) velges til å underskrive 
protokollen. 
Vedtak:  
Enstemmig godkjent. 
 

Sak 5.  Godkjenning av innkalling 
Forslag fra styret:  
Innkallingen godkjennes. 
Vedtak: 
Enstemmig godkjent. 
 

Sak 6.  Godkjenning av saksliste 
Forslag fra styret: 
Sakslisten godkjennes.  
Vedtak: 
Enstemmig godkjent. 
 

Sak 7.  Godkjenne forretningsorden 
Forslag fra styret: 
Forretningsorden godkjennes.  
Vedtak: 
Enstemmig godkjent. 
 

Sak 8.  Behandling av årsberetning 
Dirigenten leste opp forslag til årsberetning. 
Endringsforslag: Vannpoloutvalget. Sverre Fjermestad Hammerø føres opp i 
oversikten.  



   
 

 
 
Forslag fra styret: 
Årsberetningen godkjennes. 
Vedtak: 
Enstemmig godkjent. 
 

Sak 9.  Behandling av revidert regnskap 2020 
Leder Mona Underdal-Loktu presenterte revidert regnskap og kommenterte de 
enkelte notene til postene.  
 
Forslag fra styret: 
Revidert regnskap 2020 godkjennes. 
Vedtak:  
Regnskapet 2020 er enstemmig godkjent. 
 

Sak 10.  Behandling av revidert regnskap 2021 
Leder Mona Underdal-Loktu presenterte revidert regnskap 2021 og kommenterte 
de enkelte notene til postene.  
 
Runar Kletvang stilte spørsmål om budsjettene er representative, dvs. hvorfor det 
ikke er bedre samsvar mellom budsjetterte inntekter og utgifter. Leder svarte at 
styret budsjetterer med estimerte kostnader/tilskudd, men som ikke alltid blir 
realisert. Dette er en bevisst handling for å kunne gi mer til klubbene. 
 
Forslag fra styret: 
Regnskapet 2021 godkjennes. 
Dirigent ba om at Kretstinget godkjenner at styret får ansvarsfrihet for regnskapet 
for 2020 og 2021. 
Vedtak:  
Regnskapet 2021 er enstemmig godkjent. Kretstinget har fastsatt at styret får 
ansvarsfrihet for regnskapet for 2020 og 2021.  
 

Sak 11.  Kontrollutvalgets beretning 2020 
Dirigent leste opp revisors beretning. 
Thomas Fevik-Vieil kommenterte at representanter for Kontrollutvalget skulle ha 
vært til stede på Kretstinget og selv lest opp sine beretninger.  
Forslag fra styret: 
Kontrollutvalgets beretning 2020 godkjennes. 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets beretning 2020 enstemmig godkjent. 

 
Sak 12.  Kontrollutvalgets beretning 2021 

Leder Mona Underdal-Loktu leste opp revisors beretning. 
Forslag fra styret: 



   
 

Kontrollutvalgets beretning 2021 godkjennes. 
Dirigent ba om at Kretstinget godkjenner at styret får ansvarsfrihet for 
Kontrollutvalgets godkjennelse av regnskapet for 2020 og 2021. 
Vedtak:  
Kontrollutvalgets beretning 2021 enstemmig godkjent. Kretstinget har fastsatt at 
styret får ansvarsfrihet for Kontrollutvalgets godkjennelse av regnskapet for 2020 
og 2021.  
 

Sak 13.  Behandling av saker styret i svømmekretsen ønsker behandlet 
Ingen saker. 

 
Sak 14.  Behandling av innkomne forslag og saker 

Dirigent Torbjørn Sund presenterte innkommet sak.  
Asker SK har innen fristen sendt inn forslag om at svømmedommere med 
dugnadsplikt i egen klubb ikke skal få betalt dommergodtgjørelse på egne stevner 
da mange regner dette som dugnad for egen klubb. Dommere i egen klubb som er 
fritatt for dugnadsplikt skal fortsatt få dommergodtgjørelse. 
 
Forslag fra styret: 
Styret har behandlet forslaget uten å avgi innstilling til Kretstinget. Styret er fristilt, 
og medlemmene kan stemme på lik linje med fremmøtte representanter. 
Vedtak: 
Forslaget til Asker SK ble vedtatt med 11 mot 2 stemmer (Kari Marie Swensen + 1), 
og 4 avholdt fra å stemme. Vedtaket innarbeides i kretsens regelverk og gjøres 
kjent for klubbene.  
 

Sak 15.  Fastsettelse av kontingent for 2022 og 2023 
Forslag fra styret: 
Medlemskontingent for 2022 og 2023 forblir uendret: 
Klubber med inntil 100 medlemmer   kr. 1.000,00 
Klubber med mellom 101 og 200 medlemmer  kr. 2.000,00 
Klubber med flere enn 200 medlemmer   kr. 3.000,00 
Vedtak: 
Styrets forslag er vedtatt. 
 

Sak 16.  Behandling av budsjett for 2022 
Leder Mona Underdal-Loktu presenterte styrets forslag til budsjett for 2022. 
 
Forslag fra styret:  
Budsjett for 2022 tas til orientering. 
Vedtak: 
Kretstinget tok budsjettet for 2022 til orientering. 
 

Sak 17.  Behandling av forslag til budsjett for 2023 
Leder Mona Underdal-Loktu presenterte styrets forslag til budsjett for 2023. 
 
 



   
 

Forslag fra styret:  
Budsjett for 2023 tas til etterretning. 
Vedtak:  
Kretstinget tok forslag til budsjett for 2023 til etterretning.  
 

Sak 18.  Valg 
18.1 Styret 
Leder av valgkomiteen, Anette Berg, orienterte om komiteens arbeid. Hele styret var på 
valg pga. endringer i loven: 

Valg av styreleder: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Mona Underdal-Loktu (Asker SK), velges som styreleder for 4 år.  
Vedtak: 
Mona Underdal-Loktu ble enstemmig valgt til styreleder for 2022-2026. 
 
Valg av nestleder: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Øystein Risan Kvisla (Kolbotn IL), velges som nestleder for 2 år.  
Vedtak: 
Øystein Risan Kvisla ble enstemmig valgt til nestleder for 2022-2024. 
 
Valg av øvrige styremedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Kjetil Berge (BSV), velges som medlem for 4 år.  
Maj Helene Rødal (SIF), velges som medlem for 2 år.  
Vedtak: 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Valg av varamedlem: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Torbjørn Sund (Asker SK), velges som varamedlem for 2 år. 
Vedtak: 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i Akershus svømmekrets består fra 20.04.2022 av følgende personer: 
Styreleder: Mona Underdal-Loktu  2022-2026 
Nestleder: Øystein Risan Kvisla   2022-2024 
Styremedlem: Kjetil Berge    2022-2026 
Styremedlem: Maj Helene Rødal   2022-2024 
Varamedlem: Torbjørn Sund   2022-2024 

 
18.2 Kontrollutvalg 

Valg av leder av kontrollutvalget  
Forslag fra valgkomiteen:  
Harald Breivik (USS) velges som leder av kontrollutvalget. 
Vedtak: 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 



   
 

Valg av ett medlem av kontrollutvalget  
Forslag fra valgkomiteen:  
Jorunn Sunde (DFI) velges som medlem av kontrollutvalget. 
Vedtak: 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Valg av varamedlem til kontrollutvalget 
Forslag fra valgkomiteen:  
Arne Prestegarden (LRK) velges som varamedlem av kontrollutvalget.  
Vedtak:  
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

18.3 Valgkomité 
Valg av leder i valgkomiteen  
Forslag fra styret:  
Anette Berg (BSV) velges som leder av valgkomiteen.   
Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Valg av to medlemmer i valgkomiteen  
Forslag fra styret: 
Sverre Fjermestad Hammerø (SIF) og Lena Nordbø (USS) velges som medlemmer 
av valgkomiteen.   
Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

18.4 Representanter til ting i overordnede organisasjoner (NSF og VIK) 
Forslag fra styret: 
Styret utpeker selv hvem som skal delta på ting i NSF og VIK. 
Vedtak: 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
Styreleder takket til slutt for godt oppmøte. Hun takket særlig medlemmene av 
valgkomitéen, kontrollutvalget og hederstegnkomitéen, samt avtroppende medlemmer i 
styret Rune Gran, Thomas G. Moen og Kari Marie Swensen for innsatsen. De vil få 
tilsendt en oppmerksomhet. 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Kari Marie Swensen     Øystein Risan Kvisla 
Protokollfører      Protokollfører 
 
 
 
________________________    ________________________ 
David Gonzalez (USS)     Stian Sørensen (Ski SK) 

Kari Marie Swensen (Apr 21, 2022 23:18 GMT+2)

Stian Sørensen (Apr 23, 2022 20:10 GMT+2)David Gonzalez (Apr 24, 2022 10:00 GMT+2)
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