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Styret  
Styrets sammensetning 
 
Styret har fra 20.3. til 5.11.2012 bestått av: 
Leder: Nils Jørgen Gaasvik 
Nestleder: Håvar Ilstad 
Sekretær: Trond Østerås 
Kasserer: Frode Selvik 
Oppmann: Einar Moe 
Styremedlem: May-Britt Larsen 
Styremedlem: Gunn Kristin Moen Enge 
Varamedlem: Harald Barstad 
 
Styret ble fra årsmøtet utvidet med en person for å styrke kvinneandelen. Dette ble godt 
mottatt av Idrettskretsen da vi fornyet vedtektene våre i samsvar med den nyeste 
lovnormen for idrettslag. 
 
Svømmerrepresentant: Christian Tronvoll, fra juli: Vilde Bye  
 
Valgkomité:  Tom Haarsaker (leder) 
  Njål Flem Mæland  
  Berit Husan 
 
Medlemmer av Kretsstyret:  
Tom Haarsaker (leder), May-Britt Larsen (styremedlem) og Nils Jørgen Gaasvik 
(varamedlem). Klubbene er medlem av valgkomiteen i svømmekretsen gjennom leder eller 
nestleder. 
 
Medlem av hovedstyret i Vestbyen IL til 5. november: Nils Jørgen Gaasvik (styremedlem 
som leder av klubb i allianse med hovedlaget Vestbyen IL). 
 
Etter ekstraordinært årsmøte 05.11.2012 ble styrets sammensetning som følger: 
Leder: Ole Refseth 
Nestleder: Jonny Eide 
Sekretær: Torill Braa 
Kasserer: Eva Bekkavik 
Oppmann: Leif Erik Skjelten 
Styremedlem: Hege Rognes Steen 
Styremedlem: Heidi Elin Myklebost  
Varamedlem: Marianne D. Samdahl 
 
 

Arbeidsoppgavene 
 
Styret 20.03. til 05.11.2012 
Hovedoppgaven for styret i 2012 skulle være å få alle økonomirutinene på plass. Kemneren 
hadde gitt idrettslagene i Trondheim frist til 2013 med å få orden på dette. Vi har to fast 
ansatte i henholdsvis 75 % og 50 % stilling. Der har rutinene vært i orden fra første stund, 
både i forhold til kemner, NAV og Brønnøysund. Det som gjensto var arbeidsavtaler og 
innrapportering av lønn til vel 20 trenere og instruktører som bidrar på timebasis. 
Styremedlem med økonomisk bakgrunn ble kurset av STIK, og skulle lede utvalg i styret for 



å få dette i orden. Før dette arbeidet kom skikkelig i gang stoppet det hele opp grunnet 
intern konflikt i klubben. 
For å komme ut av den fastlåste situasjonen vedtok styret enstemmig på sitt møte 16. 
september å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte med valg av nytt styre 8. oktober.  
På møtet i Vestbyen Idrettshus 8. oktober ble det erklært at møtet ikke var lovlig innkalt i 
henhold til NIFs lover for ekstraordinært årsmøte, møtet ble ledet av representant fra Sør-
Trøndelag idrettskrets. Årsmøtet ble utsatt, og møtet fikk endret status til medlemsmøte. 
Foran det ekstraordinære årsmøtet 5. november hadde styreleder meldt sin avgang etter 
25 år i styret, de 18 siste som leder.  
På det ekstraordinære årsmøtet ble det fremmet et benkeforslag på nytt styre. Målet for 
det nye styret var å få ro i klubben, svømmekurs og treninger i normal gjenge og å ordne 
opp i økonomirutinene. 
Klubben var våren 2012 inne i en av sine beste perioder noen sinne, både økonomisk og 
sportslig.  
 
Styret 05.11 til 31.12.2012 
Informasjonsmøter for foreldre og svømmere ble gjennomført 04., 06. og 11.desember for 
alle svømmegruppene vedr. strukturen på klubben, trenerteam på de ulike gruppene, 
retningslinjer og lovverk. 
Møte med trenere og kursinstruktører vedr. lønn og arbeidsavtaler er gjennomført. 
Det er også gjennomført møte med tidligere styreleder, daglig leder og hovedtrener vedr. 
økonomiske avklaringer, arbeidsrutiner. 
Nåværende styre har invitert deler av tidligere styre til dialogmøter.  
Det er jobbet med inntektssiden vedr. sponsorer som hovedsamarbeidspartner, 
leverandører, sponsorer og støttespillere. 
 

Økonomi 
 
Økonomi november og desember 2012 
Vestbyen IL Svømming gikk til innkjøp av nytt regnskapsprogram i november for å 
tilfredsstille lov og forskrift. Alle bilag for 2012 ble registrert på nytt.  
 
For daglig leder og hovedtrener har det blitt beregnet og betalt inn forskuddstrekk og 
arbeidsgiveravgift til fastsatte terminer gjennom hele 2012. Etter avtale med Kemneren i 
Trondheim kommune ble godtgjørelsen til trenere og instruktører gjennomgått og det aller 
meste ble omgjort til lønn. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift ble beregnet og innbetalt 
i siste termin (termin 6) for 2012. Feriepenger er avsatt i balansen i regnskapet (utbetales i 
juni 2013). OTP for daglig leder og hovedtrener er betalt inn. 
 
Kemneren i Trondheim kommune har gjennomført en årskontroll av forskuddstrekk og 
arbeidsgiveravgift for 2012. I e-post av 8. april 2013 har Kemneren meldt tilbake om at 
årsoppgaven for 2012 er avstemt. 
 
Det er utarbeidet skjema for timelønn, refusjon av div. utlegg, salg kafé, betaling 
svømmekurs, betaling vannaerobic og reiseforskudd som er tatt i bruk fra og med 
regnskapsåret 2013. 
Skjema for reiser, brev vedr. betalingspåminnelser er også tatt i bruk fra og med 
regnskapsåret 2013. 
Styret foretok en varetelling på treningsklær i slutten av desember 2012. Treningsklær er 
kostnadsført i 2010-2011. 
 
Cafe le Swim er Vestbyen IL Svømming sin eneste dugnad. Den er veldig populær blant 
badegjestene og gir en solid inntekt til klubben.  



 I 2012 kom det inn ca kr. 139.000 i cafe salg. Det ble brukt ca. kr. 95.000 til å dekke noe 
av sommerleiren. Overskudd i 2012 er ca. 44.000. 
 
Resultatet for Vestbyen IL Svømming 2012 er kr. 323.942,22 
 

Svømmegruppene 
Vestbyen Il svømming hadde pr. 31.12.2012 116 aktive svømmere. 
Klubben har som mål å være en breddeklubb med treningsgrupper på alle nivåer. Fra delfin 
og D-gruppene på nybegynnernivå til C- og B-gruppene på et nivå for mer viderekomne, og 
til A gruppa som er klubbens elitegruppe. Treningsmengden og forventninger til 
svømmerne øker oppover i treningsgruppene.  

 
Klubben har hatt et velorganisert treningsopplegg med skolerte og erfarne trenere. 
Trenerteamet har bestått av 10 trenere med Øystein Gaasvik som hovedtrener. 
Hovedtrener har overordnet ansvar for opplegg, kvalitet og gjennomføring. 
Vi har et sterkt trenerteam som gjør at alle gruppene holder godt nivå. 
 
Mastersgruppen er tilbud til aktive svømmere over 25 år, treningstider er tirsdag og 
torsdag. 

 

Inkludering av funksjonshemmede 
Styret er opptatt av å tilrettelegge og inkludere svømmere med funksjonshemming. 
Klubben har allerede pr. i dag svømmere som presterer veldig godt på trening og stevner. 

 

Svømmekurs 
Vestbyen IL, svømming holder svømmekurs for barn fra fylte fem år. 15 instruktører med 
instruktørkurs og til dels lang erfaring har hatt ansvar for kursene. I løpet av 2012 så ble 
783 kursplasser oppfylt (404 jenter og 379 gutter). Til sammen har 448 barn deltatt på ett 
eller flere kurs i 2012. Etter gjennomført videregående 2 kurs kan man søke om opptak i 
treningsgruppen (Delfin) i klubben. Kursene holder et høyt nivå, og det rekrutteres mange 
nye talent årlig til klubben.  

 
Figur 1 viser hvor høy deltakelse de ulike kursene har hatt. Totalt 783 kursplasser. 
NK1 = nybegynner 1, NK2 = nybegynner 2, VK1 videregående 1, VK2 = videregående 2. 
VK1+2 er et kurs som inkl. både VK1 og VK2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figur 2 Fordeling av gutter og jenter på de ulike kursene, totalt 783 kursplasser. 
NK1 = nybegynner 1, NK2 = nybegynner 2, VK1 videregående 1, VK2 = videregående 2. 
VK1+2 er et kurs som inkl. både VK1 og VK2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra og med 2012 er all deltakelse på svømmekurs elektronisk registrert. 
 

Vanngym 
Klubben har tilbud om vanngym til ungdom og voksen, det arrangeres to partier hver 
mandag under ledelse av utdannet instruktør.  
 

Sportslige resultater 
Hele A-gruppa hadde en god framgang hele våren, som fortsatte gjennom sommeren og 
videre utover høsten, og vi hadde utøvere i klubben med medaljer fra junior-NM. En av 
dem satte norgesrekord for junior på 50 m fri langbane i mars og ble uttatt til junior-EM 
(som den ene av kun to svømmere fra hele Norge, og den første trønderske svømmeren 
siden Anders Wold, Orkanger, i 1997). 
Vi oppnådde en sølvmedalje og en bronsemedalje for junior under langbane-NM, og det ble 
satt kretsrekorder og klubbrekorder. 
Flere av våre svømmere er blitt belønnet med stipender på grunn av gode resultater: 
Christian Tronvoll ble tildelt stipend på 50 000 kr. fra Trondheim kommune etter 
anbefalinger fra Vestbyen og STSK. 
Christoffer Tofte Hamborg og Sanna Husan Ehrnholm ble tildelt STSKs stipend til mest 
framgangsrike gutt og jente i 2012. 

 

Egne stevner og arrangementer 
Påskeleiren var som vanlig lagt til Støren. En liten gjeng A-gruppesvømmere fikk støtte til 
eget opplegg på Mallorca. 
JR.-EM-deltaker Christian Tronvoll deltok på landslagssamling i Canet i Frankrike sammen 
med klubbens hovedtrener i juni. 
Treningsleiren ble også i 2012 lagt til Sollefteå, NM-svømmerne fikk også noen dager med 
treninger i Sundsvall. 



Trondheimsmedleyen ble som vanlig arrangert som todagersstevne med øvelser på lørdag 
og søndag.  
Vi har gjennomført svømmeskole for våre aktive svømmere med etterfølgende 
informasjonsmøte, der fokus har vært satt på trening, matvaner, klubbutvikling, 
verdigrunnlag med mer.  
Vi har også i 2012 arrangert tradisjonell juleavslutning med stemningsfull lyssvømming og 
klubbmesterskap. Omkring 60 svømmere deltok i klubbmesterskapet.  
 
Vi deltok også i år med fane i 17. mai-toget.  
Sommeravslutningen med bading og grilling på Hestsjøen ble litt amputert grunnet dårlig 
vær. 

 

Andre forhold 
 

Utviklingsarbeid 20.03. – 05.11.2012 
Ett styremedlem er blitt kurset i klubbøkonomi av STIK.. 
Hovedtrener har deltatt som trener på landslagssamlinger i Oslo og Canet i Frankrike, og 
var også med til junior-EM i Antwerpen og har høstet verdifull erfaring. 
 
Gjennom Trondheimsmedleyen og jevnlige ministevner har klubben fått erfaring med 
stevnearrangementer. 

 

Arbeidsmiljø 
Det var 25 ansatte på hel/deltid i 2012, herav 6 menn og 19 kvinner. 
Hovedtrener og daglig leder var sykmeldt i perioden september til november 2012.    
 
 
 
 
Trondheim 24.04.2013 
 
 
 
Nils J. Gaasvik (sign)      Ole Refseth (sign) 
Styreleder 01.01. – 05.11.2012    Styreleder 05.11. – 31.12.2012 



Vedlegg:  
 

Oversikt over de viktigste sportslige prestasjonene og resultatene i 2012 
 

Norsk juniorrekord: Christian Tronvoll; 50m fri langbane: 23,31 (Berlin) 

 

Jr.-EM 2012: Christian Tronvoll kom på 17.-plass på 50m fri: 23,46 (Antwerpen) 

 

Kortbane-NM 2012 (senior) 

Christian Tronvoll nr. 5 på 50m fri, nr. 7 på 100m fri 

Christoffer Tofte Hamborg nr. 6 på 100m bryst, nr. 6 på 100m medley 

Sindre Søderlund nr. 8 på 100m bryst 

 

Langbane-NM 2012 (junior) 

Christian Tronvoll nr. 2 på 50m fri, nr. 5. i seniorfinalen 

Christoffer Tofte Hamborg nr. 3 på 100m bryst, nr. 6 i seniorfinalen  

nr. 4 på 200m bryst, nr. 6 i seniorfinalen 

nr. 5 på 50m bryst, nr. 19 på 50m butterfly 

Fredrik Tronvoll nr. 15 på 50m rygg, nr. 18 på 50m butterfly og nr. 41 på 50m fri 

Christopher Wolf nr. 22 på 50m bryst og nr. 26 på 100m bryst 

Erlend Tofte Haarsaker nr. 20 på 50m rygg 

 

Junior-NM 2012 

Christopher Wolf deltok på junior-NM, han ble nr. 17 med 31,67 på 50m bryst. 

 

ÅM 2012:  

Morten Olden Larsen var vår deltaker i ÅM-finalen med 14.-plass sammenlagt. 

 

Rekorder satt i 2012: 

Norsk juniorrekord: Christian Tronvoll: 50m fri langbane  

Kretsrekorder langbane: Christian Tronvoll: 50m fri og 100m fri          

Kretsrekorder kortbane: Christian Tronvoll: 100m fri; Christoffer T. Hamborg: 100m 

medley  

Klubbrekorder langbane: Christian Tronvoll: 50m fri, 100m fri; Christoffer T. Hamborg: 

50m bryst, 100m bryst.        

Klubbrekorder kortbane: Christian Tronvoll: 100m fri; Christoffer T. Hamborg: 200m fri 

50m bryst, 100m bryst, 100m medley, 200m medley 

Juniorklubbrekord jenter: 4x50m fri: 2.00,96. 

 


