
Medlemsmøte 

 

Kristin ønsket velkommen til over 50 fremmøtte den 31. januar 2019. Det var bakt kaker og servert 

drikke til de fremmøtte i kafeen til Sørmarka Arena. 

 

Litt generell informasjon om at klubben går bra og at det er flere som bidrar. Men vi kan alltid bli 

bedre og ber medlemmer melde seg om de kan bidra. 

 

Det ble informert om uego prosjektet som Sparebank Vest står bak og som skal bidra til å skape et 

samhold og godt miljø i klubben. Et eget møte for de yngste ble arrangert. 

 

Medlemstallet har passert 211, potensialet for en fortsatt økning ligger til rett i alle grupperingen og 

det er stadig flere som skøyter i helgene – her ligger et potensial. 

 

Resultatet for 2018 viser et overskudd på ca. 250.000,- som gir klubben en større handlefrihet. 

 

Det er behovet for funksjonærer i viktige posisjoner. Flere må stille opp og bidra for å drive 

arrangementene videre da dette er viktig for alle klubbens utøvere og andre utøver, samt for 

skøytefamilien og interessen generelt.  Dette er også klubbens hovedinntektskilde. 

 

Vi prøver å bli stadig bedre på kommunikasjon.  Både på hjemmesiden og på Facebook. Vi kan dog bli 

enda bedre. Oppfordre alle til å dele våre artiklerog Facebook siden og «lik’e» mest mulig, da spres 

våre budskap! 

 

Ole Morten og Frode presenterte Team Sørmarka satsningen som det jobbes med.  Det legges opp til 

en trener som skal være opptatt både av topp og bredde.  Han eller hun skal en inspirator for hele 

klubben. Satsningen gjøres sammen med Wang. Intervjurunde er i gang og en avgjørelse skal 

avgjøres i løpet av februar. En endelig beslutning skal gjøres av årsmøte. Det er mulig ekstraordniært 

årsmøte må avholdes for denne saken slik at en beslutning kan taes i god tid før søknader for skoler.  

Noe som er viktig for eventuelle tilflyttende løpere. 

 

Isen skal være åpen for alle søndager fremover med de skøytene som en har, derfor oppfordres vi til 

å være tilstede. Flere kom på skøyteskolen etter sist søndag. Bra jobbet av våre «instruktører»! 

 



Vi må søke om World Cup og få dette tilbake til Stavanger. Frode sa noe om forbundet sin holdning til 

dette og at World Cup ikke har vært noen inntektskilde for klubben, men det skaper oppmerksomhet 

og entusiasme. Medlemmene oppfordret styre til å jobbe videre med dette. 

 

Overordnet sportsplan. Det er ikke laget noen egen for de yngst, men rekruttene er delt i grupper for 

å sikre trening på rett nivå. For junior og seniorklassen så utarbeides det treningsprogram. 

 

Vi kan bli enda bedre til å invitere skoler.  Undervisning av videregående er en utfordring – 

ungdommen er kanskje blitt for «gammel» for å tenne på skøyter. Vi bør se mer på barn i 

barneskolen som kanskje er et større potensial med tanke på rekrutering.  Også her trenger vi 

frivillige på dagtid skal vi gjøre mer enn det vi gjør i dag. 

 

Tilslutt satt medlemmene seg samme i grupper og skulle komme opp med sine innspill til hvor 

klubben er om 5 år og hva den enkelte vil bidra med for å komme dit. Dette var til stor hjelp og vil 

bidra til å styre retningen videre fremover. 

Et av de enkleste og viktigste innspillene var; la oss alle være entusiastiske og vise engasjement rundt 

klubben vår :-) 

 

Tusen takk til alle fremmøtte! 

 

Presentasjonen som ble brukt er vedlagt. 


