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Introduksjon 

Styret ønsker først og fremst å takke alle svømmere og frivillige for deres utrolige innsats 

gjennom hele 2018. Idrettsglede, engasjement, humor, fine turer, god svømming og fulle 

kurs har vi klart sammen. Tusen hjertelig takk til dere alle.  

  

100 års jubileum 

Det har vært et spesielt år da vi har fylt 100 år. Vi feiret 100 års dagen i Brygga Kultursal med 

god mat og drikke, særdeles vellykket underholdning, presentasjoner og utnevnelser av 3 nye 

æresmedlemmer; Trond Forsstrøm, Kari Døhlen Årsund og Thor Gundersen.  

I forkant av jubileet ble det gjort en enorm digitaliseringsjobb av vårt arkiv. Både bilder og 

avisartikler er digitalisert og ligger nå trygt lagret.  

 

Sportslig 

2018 har vært et år med store fremganger både for elite, bredde og svømmeskolen. Medaljer 

i både Sr. NM og Jr. NM og gledelig at Halden igjen stiller stafettlag i alle mesterskap både for 

jenter og mixed. Bredden er bredere enn på lenge. Vi stiller med tropper på ca. 30 svømmere 

til en rekke approberte og uapproberte stevner. Svømmeskolen har satt nye rekorder og 

behovet for en større hall viser seg tydelig. Høsten 2018 måtte vi dessverre si nei til mellom 

60 og 70 fremtidige svømmere. Vi viser ellers til egen delrapport fra sportslig leder.   

 

Økonomi 

Klubben gikk i 2018 med et overskudd som var ca. 65 000,- over budsjett. Både 

økonomiansvarlig, kasserer og hele styret har hatt et sterkt fokus på økonomi i alle 

styremøter. Det er et fast og viktig punkt på agendaen. Vi viser her for øvrig til egen 

delrapport.  

Klubben har engasjert nytt regnskapsfirma og ny regnskapsfører. Dette har fungert meget 

bra. Kundeservice er på et helt nytt nivå. Vi kan nå benytte regnskapsfører som en rådgiver 

og vi samarbeider godt. Rapportering, oppfølging, analyser er forbedret. Vi har fått på plass 

nye rutiner for godkjenning av lønn, elektronisk godkjenning, dobbel signering i henhold til  

NIFs krav og en mye tettere dialog med regnskapsfører.  
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HR 

Styret har i 2018 organisert seg slik at nestleder har tatt personalansvar og HR oppgaver. 

Dette har ført til mindre trykk på leder og det har fungert godt. HR ansvarlig har styrket 

rutiner for fravær og gjennomført medarbeidersamtaler. Ellers viser vi til egen delrapport fra 

HR.  

 

Kurs  

Kursgruppa har utvidet sitt spekter av tjenester. Vi har også utvidet geografisk med å ta i bruk 

Sandbakken svømmehall for å ha plass til enda flere kurs. For øvrig viser vi til delrapport fra 

kursgruppa.  

 

Klubbutvikling  

Styret innser at vi ikke klarer å utvikle klubben godt nok uten ekstern hjelp. Derfor har vi i 

2018 hatt besøk av NIF/Østfold Idrettskrets som har diskutert muligheter med oss. På slutten 

av året tok vi kontakt med NSF som i 2019 skal hjelpe oss videre.  

 

Kompetanseheving 

Styret jobber kontinuerlig med kompetanseheving. Vi hadde for første gang 3 deltakere på 

NSF Kompetansehelga og det var vellykket. Der lærte vi mye om både open water, økonomi, 

prosesser og generell kompetanseheving.  

 

Mobbing og trakassering 

Klubben har i 2018 ikke hatt noen større saker som innebærer mobbing og trakassering. Vi 

har jobbet med nye rutiner for dette, basert på NIF og NSF sine forslag, rutiner og krav. Det 

er publisert på våre nettsider og vi jobber kontinuerlig med å innarbeide rutiner og tankesett 

som skal sikre at alle i vår klubb føler seg trygge og ivaretatt.  
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Ungdomsutvalg  

Klubben har i 2018 opprettet et ungdomsutvalg. Dette utvalget er helt i startgropa og vi ser 

fram mot å jobbe videre med dette i 2019. En representant fra ungdomsutvalget skal være 

med på styremøter og vi håper å involvere svømmere mer enn vi noen gang har gjort 

tidligere. 

 

Halden idrettsråd 

Styret har i 2018 jobbet for å oppnå et tettere samarbeide med Halden Idrettsråd. Vi har hatt 

både møter og tett dialog rundt diverse prosjekter og vi har fått rekordstor støtte både til 

treningsleir og et prosjekt med mål om å beholde svømmerne lenger i klubben. Dette 

samarbeidet akter vi å fortsette med i hele 2019 og vi har allerede hatt både møte og tett 

dialog med ny daglig leder.  

 

Halden Kommune 

Styret har i 2018 jobbet for å beholde det gode, langvarige forholdet med Halden Kommune. 

Ny svømmehall, vedlikehold av Remmen, svømmeopplæring for barnehager og 

svømmeopplæring for flerkulturelle er noen av de viktigste prosjektene. Dette samarbeidet 

akter vi å videreutvikle i hele 2019.  


