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Sak 1

Tilstede

Stemmeberettigede ved starten av møtet.

Sak 2

Styrets forslag:
Ber årsmøte godkjenne innkallingen av saksliste og forretningsorden. (Årsmøte
ledes av den valgte møteleder valgt i sak 3. Sekretæren skriver protokoll.)

Sak 3

Styrets forslag:
Møteleder: Taran Abrahamsen
Sekretær:
Anita Hvarnes Evensen

Sak 4

Årsmelding

Styrets sammensetning i 2016:
Leder:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Taran Abrahamsen
Benedicte Heyerdahl
Anita Hvarnes Evensen
Jody Kristiansen
Anja Stensholt
Therese Kvalø
Kim Jensen
Thor Fossnes

Aktives representant: Daniel Jensen
Revisorer:

Anita Rød

Valgkomité 2016:
Leder:
Geir Vestvik
Medlemmer: Nils Stensholt
Bjørn Egil Evensen

Medlemstall for 2016:
Det er 67 registrerte medlemmer per 31.12.2016.
Styrets arbeid:
I tillegg til ordinært styrearbeid, arbeider Spinns styre fortsatt aktivt med Tønsberg kommune,
idrettsrådet, idretten i Tønsberg, og Tønsberg svømmeklubb for å sikre at ny svømmehall, med
stupfasiliteter, er inkludert i kommunens anleggsplan. Styret har startet arbeidet med å utvikle
Spinns klubbhåndbok. I tillegg til det årlige TrippTrapp-stevne, har Spinn etablert og
gjennomført Østlandsstevne, et ikke-approbert stevne for klubber i østlandsregionen. Spinn har
også jobbet aktivt med media, og har fått publisert en rekke små og store artikler om våre
utøvere og aktiviteter, tilsammen 7 avisoppslag i Tønsbergs Blad og 1 i Gjengangeren.
Det har vært avholdt 7 styremøter, 2 trenermøter, 3 foreldremøter,
2 møter med Svømmehallen, 3 møter med i prosjektgruppe for ny svømmehall, 2 møter med
Tønsberg kommune og politikere ang. ny svømmehall,. Representanter fra styret 2016 har
deltatt på Trener/leder konferansen. Kompetansehelga, Spinn var representert på
svømmetinget, og på dialogmøtet for Stupnorge. Styrets leder sitter også som varamedlem i
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Stuputvalget, og deltatt på 4 møter. Styres leder er også medlem av idrettsrådet, og der har det
vært avholdt 10 møter.
Æresmedlemmer I SPINN:
Grunde Vegard, Randi Andersen og Arvid Andersen.
Dommere:
Kim Jensen
Bjørn Wirum
Daniel Jensen
Jody Kristiansen
Henry Kristiansen
Ulrik Evensen
Amanda Vestvik
Bjørn Oscar Wirum

– forbundsdommer og Fina sertifisert
- forbundsdommer
– Kretsdommer
– Kretsdommer
– Kretsdommer
- Kretsdommer
- Kretsdommer
-Kretsdommer

NSF trenerutdanning:
Bjørn Egil Evensen har gjennomført 3 av fire moduler i trenerkurset til NSF
Aktivitet:
I 2016 har Spinn hatt treningsaktiviteter 6 dager i uka, i 3 forskjellige haller -Tønsberg
svømmehall, , Sandefjord svømmehall, og den nye turnhallen (før den åpnet var vi i Eikhallen).
Det er gjennomført 3 stupskole kurs i 2016. Ett kurs på vårsemesteret og to på høstsemestret.
Parti 2 har hatt vanntrening på mandager, og onsdager og tørrtrening tirsdager. Parti 3 trener
mandag, onsdag, samt tørr-trening tirsdager. Eliteparti har hatt tilbud om vanntrening mandag,
tirsdag morgen, onsdag, torsdag og lørdag, i tillegg til Tørr-trening på tirsdager.
1. Spinn har deltatt på alle Tripp-trapp stevnene i 2016: Tønsberg, Tronheim, Bergen, Bærum
og Landsfinalen i Kristiansand.
2. Andre stevner Spinn har deltatt i er: Senet Diving cup (Einhoven), Bergen Open, Head to
Head, Diving Lund, Nordisk mesterskap Finland. NM junior, NM Senior.
3. Spinn arrangerte sommeravslutning for alle stuperne med familie. Avslutningen startet i
svømmehallen med en uformell «utslagskonkurranse». Etterpå var det picknic-kurv på
Slottsfjellet, med lek og moro.
4. Spinn arrangerte også Tripp-Trapp 1 Horten 23-24 januar 2016.
5. Spinn arrangerte for første gang Østlandsstevnet i mai 2016.
6. Juleshow ble arrangert i velkjent «Spinnstil» med utdeling av ferdighetsmedaljer, og annen
heder og ære.
7. Det har vært flere treningsleire på Hamar i samarbeid med Bærum.
8. Spinn deltok også på treningsleir i Kristiansand i august.
9. Hele 6 Spinn-stupere har deltatt på landslagssamlinger i 2017.
Resultater:
Mesterskap:
Nordisk 5 utøvere, - 2 sølv og 1 bronse
NM senior 2 utøvere (junior) – besteplassering 7 plass
NM Junior 7 utøvere – 4 gull, 10 sølv, 2 bronse, samt beste mannlige utøver.
Utmerkelser:
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Arne Dish pokalen er en vandrepokal, som deles ut annen hvert år mellom svømmeklubben og Spinn. For
2016 var det Spinn, og pokalen ble delt ut til Henry Kristiansen, for flotte mesterskapsresultater i 2017.

Økonomi:
Spinn har et overskudd i 2016 på 11.899,43, mot et budsjett på 0, og man kan derfor si at den
økonomiske snuoperasjonen fra fjorårets underskudd har fungert. Det er likevel viktig å være
klar over at noen av inntektene fra 2016 er øremerket for investeringer som blir iverksatt i 2017.
Videre er det verdt å merke seg at klubben har solgt en trampoline i løpet av året, og at dette
bidrar til det positive resultatet. Vi må også være klar over at det har vært noe inntektssvikt i
perioden; det har ikke vært mulig å gjennomføre vaffelsalg i store deler av perioden, fordi hallen
har vært stengt for publikum, færre medlemmer enn forutsatt i budsjett, lavere inntjening enn
planlagt på gjennomførte stevner. På kostnadssiden, ser vi at det er enda dyrere med
stevnedeltagelse enn antatt, og egenandelene er derfor i noen tilfeller satt for lavt.
2017
En hovedoppgave for styret i 2017 er å fortsette med en bevisst økonomisk kontroll gjennom
hele året. Det er nå utviklet et system som bevisst regulerer stevnedeltagelse gjennom
balanserte kostnadsvurderte terminlister og tydelige krav og regler for deltagelse. Det er videre
vesentlig å kunne finne nye inntekter samtidig som utgiftene begrenses. Styret ser også for seg
at det bør jobbes aktivt med de andre områdene med forbedringspotensialet som ble kartlagt i
arbeidet med annerkjennelsesrpogrammet. Spesielt bør det settes fokus på for å sikre, og utvide
medlemsmassen, og utvikle og implementere en klubbhåndbok. Spinn vedtekter må oppdateres
i hht NIF lovnorm, og dette blir en oppgave for 2017. Lovnormen er vedlagt som referanse.
Materiell i Spinn:
1 stk bobleanlegg (nytt 2014)
1 stk stor tjukkas
1 stk liten tjukkas
2 stk duraflex stupebrett (nytt 2013)
1 stk duraflex stupebrett ukjent dato (gammelt)
1 stk mobilt stupebrett m rulle (Kjøpt brukt 2014)
1 stk printer (ny 2014)
1 stk porsjektor (ny 2013)
1 stk ”fast tre brett”
5 stk matter
3 stk tjukkaser (i Tbg. svømmehall)
TV-skjerm
Apple TV
Bom med klemmer
Lydanlegg (sammen med TSK nytt i 2016)

Sak 5

Behandle regnskap 2016 i revidert stand
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Se regnskapet og revisor erklæring vedlagt.
Noter til regnskapet
Inntekter
Sponsorinntekter og gaver
Spinn har for øyeblikket ingen sponsoravtale.
Støttemidler fra Sparebank 1
Klubben har mottatt 35.000,- i støttemidler fra Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg
Støttemidler fra Kongsberg Maritime
Klubben har i 2016 til sammen mottatt kr. 9.000,- fra KM etter søknad på støttemidler.
Andre inntektskilder
Stupskole gir et flott bidrag, med 4.000 over budsjett. For 2017 er det lagt opp til 4 stupskoler
i året. Dette forutsetter at hallen holdes åpen.
Medlemskontingent og treningsavgift. Vi har hatt færre som betalte kontingent i 2016, med
6.000,- under budsjett.
Papirsalg. Dette gir et fint tilskudd til klubben, of 12.500,- over budsjett. Ordningen gir samtidig
utøverne mulighet til å skaffe seg verdikupong som han/hun kan bruke på turer.
Vaffelsalg har ikke vært ¨mulig å gjennomføre i store deler av perioden, og har levert 10.500
under budsjett.
Bingo. Spinn har også inntekter fra Bingo. Dette gir en fin inntekt uten andre forpliktelser enn
å være registrert. Utfordringen er at beløpet varierer veldig, men for 2016 mottok vi 34.000,og dette lå kun 1.000,- under budsjett.
Arrangement: Tripp-trapp og juleshow har gitt inntekter til klubben i 2015, men økt kostnad
ved leie av svømmehallen har gitt lavere overskudd enn ventet.
Spillemidler, LAM, og momskompensasjon osv. er viktige inntektskilder.
Salg av trampoline 25.000
Renteinntekter på sparekontoen vår er også en betydelig sum, men pga de stadig fallende
rentene, lå disse inntektene 14.000 lavere enn budsjett.
Kostnader
Spinn har hatt et høyt nivå på aktivitetssiden, med mange stevner og leire og dette er den
desidert største utgiftsposten. Det er mange stupere som har deltatt, og det har derfor vært
nødvendig å øke trener / voksenandelen ved stevnene. For 2016 ble det budsjettert med en netto
kostnad på 185.000,- mens nettokostnaden faktisk ble 204.000.
Investeringer
I samarbeid med TSK ble det også investert i et nytt lydanlegg, på tilsammen 5.340,- i kostnad
for Spinn.

Sak 6

Behandle innkomne forslag til saker.

6.1 Fullmakt til å forhandle om nytt svømmeanlegg i Tønsbergområdet
Styret ber årsmøtet om fullmakt til å representere Spinn i fora der det planlegges og
forhandles med andre interesseidretter, Tønsberg kommune, og eventuelt andre
tiltakshavere, i arbeidet med å få på plass en ny svømmehall i Tønsbergområdet, som i
den grad det er mulig, ivaretar Stupklubben Spinns og stupsportens interesse.
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Sak 7

Fastsette medlemskontingent, treningsavgift, lisens og egenandel.

Styret foreslår å opprettholde medlemskontingent, og øke treningsavgift med 100,- Maks
egenandel opprettholdes.
Maks egenandel for landslagsdeltagelse økes, som følge av at Stupnorge har fått redusert sin
støtte fra NSF, og dermed ikke kan subsidiere landslagssatsingen i like stor grad som tidligere.
Landslagsdeltagelse i denne sammenheng defineres som deltagelse på landslagssamlinger,
stevner og konkurranser der utøver både er invitert av landslaget OG tatt ut av Spinn.
Styret ønsker videre å fastslå at deltagelse på stupleire ikke omfattes av disse egenandelene, og
at leire i utgangspunktet ikke skal subsidieres.
Kontingent familie:
Kontingent enkelt person:
Treningsavgift (halvår):
Egenandeler:
Maks egenandel stevner:
Maks egenandel landslaget:
Lisens:

Sak 8

kr. 900,kr. 900,kr. 1.500,kr. 4.000,kr. 4.000,Det som til enhver tid gjelder fra forbundet. Dekkes av den
enkelte utøver, og er den enkelte utøvers ansvar.

Vedta budsjett for 2017

Se budsjettforslag vedlagt
Kommentarer til budsjetterte inntekter:
Budsjettet forutsetter videre jobbing for å få inn sponsor og gavemidler. Både inntekt og
kostnadssiden tar høyde for implementering av planlagte sportslige aktiviteter, samt en enda
større utnytting av maksgrenser for egenandeler. Investeringer er direkte knyttet til mulige
gavemidler. Videre forutsetter budsjettet årsmøtets godkjenning av de foreslåtte endringene
under sak 7.
Kommentarer til budsjetterte kostnader:
Budsjettet er basert på erfaringstallene fra 2016, samt de aktivitetene og investeringene som er
kjent. Det forutsetter en øket kostnadsbevissthet spesielt knyttet til stevner og leire.
Sak 9
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Valg
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Leder og nestleder
Kasserer
3 styremedlemmer
2 varamedlemmer
1 aktives representant
2 revisorer
Representant til ting og møter
Valgkomite med leder og 2 medlemmer (1-2 vara)

Verdikontosystem, Evaluering av innkomne midler

Det er ingen verdikupong for å være styremedlem for 2016.
Annonse, reklame og sponsorinntekter (der foreldre skaper inntekten) vil halvparten gå til
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verdikupong.
Halvparten av overskuddet går til klubben mens den andre halvparten går inn på stupernes
verdikonto.
Verdikupong opptjenes ved salg av papir fra dugnaden.no. Dette har foregått to ganger i året.
Det er dessverre kun i underkant av 50 % av stuperne som bidrar på papirdugnaden. Stupere
som ikke bidrar betaler inn et fastsatt beløp. De som deltar på salget har en tendens til i snitt å
selge mer enn minimumskrav, og dermed generere større inntekter for både klubben og seg
selv i form av verdikuponger.
For 2016 ble det en netto inntekt på dugnaden på 64.570 mot budsjettert 35.000. Av dette ble
24.635 avsatt på enkelte stupers verdikuponger. Stupere med verdikuponger får betalt sine
utgifter til reise, konkurranser og treningsleire fra denne kontoen.
Spinns fortjeneste for vår og høstdugnaden ble kr 39.935 etter avsatt verdikuponger.
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