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BVS

VS BS-LK

Bakgrunn 

• 2019 Vedtak på årsmøte 2019
Klubbene vedtar å delta med representant(er) i et fellesprosjekt sammen med de andre 
svømmeklubbene i Bergen. Prosjektets mandat vil bli å vurdere og utrede alternativer for 
samarbeid mellom bergensklubbene som gir økonomiske, administrative og sportslige 
fordeler for klubbenes medlemmer samlet sett.

• 2020
Etablert samtaler og laget et samarbeidsforslag. 
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NM NM

NM
nivå

Medlemmer: 2100

Konkurranse: 150

Administrasjon: 2-3

Trenere: 15-20

Instruktører: 70-80

Omsetning: 12-14 Millioner

Prosjektnavn: Bergen Vest SvømmeklubbNy klubb i tall
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BVS
Ågotnes

Askøyhallen

Ortun

Loddefjord

Ulveset

Løvås

Sandgotna
Landås

Laksevåg

AdO

Opplæringsbasseng

Treningsbasseng, 25m
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Interessenter

• Medlemmer

• Utøvere

• Støttemedlemmer

• Ansatte

• Styre

• Kommune, Forbund, Klubber

• Presse

• Ikke medlemmer
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Nåsituasjon
• Mister utøvere til andre klubber

• VS mister daglig leder og hoved trener

• BS-LK er uten hoved basseng (Ortun) i 2 år

• Landås og Løvås bassengene er i dårlig 
forfatning

• Er sårbar når et basseng stenger

• Uten et robust treningsmiljø for de eldste

• Sviktende inntektsgrunnlag

• Ikke optimal utnyttelse av AdO
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Hvorfor
• Økt kompetanse og mer profesjonelt tilbud

• Større påvirkningskraft

• Styrke mulighet for vekst

• Ta et tydelig grep om svømmeklubb tilbud i regionene
• Laksevåg, Fyllingsdalen, Bønes, Ytrebygda(nord), Øygarden,

Askøy, Deler av sentrum

• Mer robust økonomi og fleksibilitet (redusert administrasjons kost) 

• Større evne og muligheter til å påta seg større oppgaver

• Mer effektiv drift, 
• Bedre utnyttelse av basseng

• Større fleksibilitet ved stengt basseng

• Sikre at vi får tilgang i nye Ortun

• Posisjonere oss slik at nytt basseng på Laksevåg blir «BVS» sitt 
basseng

• Mer langsiktig og forutsigbar klubb
• Strategisk styre

• Administrasjon og fast ansatte sikrer kontinuitet

• Bedre utnyttelse av AdO
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Sportslig 

• Mulighet til å gi et profesjonelt treningstilbud i alle 
ledd (bredde til topp)

• Skape et allsidig miljø hvor alle utøvere kan få 
utvikle seg

• Skape et miljø for god trenerutvikling 

• NM klubb

• Skape balanse mellom «BVS», BS og BSC

• Større bredde

• Skape noe nytt

Potensiale
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Prinsipper

• Etablere ny klubb (nytt organisasjons nr.)

• Gamle klubbene avsluttes 2021

• Ny klubbe stiftes desember 2020 

• Alle medlemmer, eiendeler, kontoer, etc
overføres ny klubb 31.12.2020

• Regler for virksomhetsovertagelse gjelder
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Prinsipper første halvår 2021

• Felles administrasjon fra dag 1

• Treningsoppsett og gruppetilhørighet blir som 2020
• VS: A, B, C, D, Piraya - BS-LK: K1, K2, K3,K4, T (Praktisk samarbeid kan begynne)

• Svømmeskolene driftes på samme måte som 2020
(Praktisk samarbeid kan begynne)

• Styre i ny klubb består av de to gamle styrene frem 
til vanlig årsmøte mars 2021

• Nytt styre skal da bestå likt av BS-LK og VS «medlemmer»
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Organisasjonskart, organisatorisk 

Styre

Daglig leder

Leder 
Svømmeskole

Instruktører

Trenere Sportslig leder

Utvalg

Kontroll

Sportslig

Dommer

Stevner

Sosialt
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Funksjonskart

Styre

Daglig leder

Leder 
Svømmeskole

Bassengansvarlige Fagledere

Instruktører

Sportslig leder

Trenere

Sportslig utvalg
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Fremdriftsplan,  Høst 2020

Uke 41: Informasjonsmøte ansatte, søndag 11.oktober kl 17:30

Uke 42 : Informasjonsmøte medlemmer, mandag 12.oktober 

Uke 43-44: Oppføling og evt. ekstra ansatte og medlemsmøter, 
ferdigstille sammenslutningsplan

Uke 45: Ekstraordinære Årsmøter, Mandag 2.november kl 19:00

Uke 45: Etablere "task force" for oppstart 1.1.2021
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Fremdriftsplan,   1-3 år

• 2021 Første halvår
• Nytt styre i ny klubb

• Ny administrasjon fra dag 1

• Proforma styre i de gamle klubbene

• Trening i henhold til oppsett fra gammel klubb

• Svømmeskole går som oppsett fra gammel klubb

• Jobbe med praktiske detaljer i sammenslåing

• Sette strategiske mål
• Lage Klubbhåndbok, Virksomhetsplan og Sportsligplan 

• Jobbe med "sammenslåing kort sikt", fokus sportslig

• 2021 Andre Halvår
• Implementere resultat fra "sammenslåing kort sikt"

• Videreutvikle strategisk utvikling

• 2022
• Implementere strategisk utvikling

• Ortun åpner

• Planlegging av nytt basseng Laksevåg

BVS


