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1. Innledning
BK-Svømming sin organisasjonsplan inneholder viktige opplysninger om struktur og funksjoner som er
nødvendig for at organisasjonen skal kunne fungere som et idrettslag i henhold til NIF sine lover og regler, og
samtidig kunne oppfylle sin samfunnsrolle ved å legge til rette for aktivitet for idrettslaget sine medlemmer og
barn og unge i samfunnet for øvrig.

2. Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
2.1

BK-Svømming

Navn:
Stiftet:
Idrett:
Postadresse:
Kongsberg
E-postadresse Svømmegruppa:
E-postadresse Svømmeskolen:
Bankkonto Svømmegruppa:
Bankkonto Svømmeskolen:
Bankforbindelse:
Internettadresse:
Org. Nr. i Brønnøysundregisteret:
Anleggsadresse:

BK-Svømming
15.03.1971
Svømming
Postboks 71, 3602
post@bksvomming.no
bksvom@gmail.com
2291.64.17369
2291.14.45097

975 585 484

Sparebank 1 Kongsberg
bksvomming.no
Glabak 14, 3600 Kongsberg

Tatt opp som medlem i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:
Registrert tilknytning til Buskerud Idrettskrets
Registrert tilknytning til Kongsberg Idrettsråd
Registrert tilknytning til Norges Svømmeforbund
Registrert tilknytning til Buskerud idrettskrets
Klubb nr i NIFs medlemsregister:
Årsmøtemåned:

GR06040027450 / KL06040027
Februar – mars

3. Dokumentoversikt
Organisasjonsplanen fungerer som et oversiktsdokument for alle planer og prosedyrer i organisasjonen.
Mindre planverk inngår direkte i dette dokumentet, mens det refereres til andre frittstående dokumenter. En
oversikt over disse finnes i tabellene nedenfor, og dokumentene befinner seg i klubbens online arkiv.
Navn

Beskrivelse

Lov for BK-Svømming

Ny 2020-03-04
Etter Ny Lovnorm fra NIF.

Organisasjonsplan for BK-Svømming

Vedtatt på årsmøtet 24. mars 2021, revideres etter
hvert årsmøte

BK Svømming Strategiplan

Strategiplan for BK-Svømming, vedtatt på årsmøtet
09.03.2016
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Dokumentarkiv

Dokumentarkivet befinner seg hos Google Docs og man kan logge inn via http://kontor.bksvomming.no.
Dette gir klubben muligheter til å arbeide med felles dokumenter slik at omfanget av lokale kopier og
dokumentutveksling reduseres. Styrets medlemmer og enkelte andre nøkkelpersoner har tilgang til å
administrere og redigere dokumenter. Arkivet er delt inn etter ansvarsområder med tilgang styring etter
behov.
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4. Portaler og tjenester
BK-Svømming benytter seg av en rekke portaler og tjenester for å drive effektivt. Det dreier seg om å
informere ut til sine medlemmer, skaffe informasjon fra tilhørende organisasjoner. I tillegg er det etter hvert
en rekke nødvendige tjenester som baserer seg på internett.
http://bksvomming.no

Klubbens hjemmesider for informasjon til
medlemmer

http://kontor.bksvomming.no

Online arkiv for klubbens dokumenter

http://StyreWeb.com

Regnskap og medlemsarkiv for BK-Svømming

http://svomming.no

Portal for Norges Svømmeforbund

http://medley.no

Portal for terminlister, rangering og lisenser

http://livetiming.medley.no/

Portal for stevner

http://tryggivann.no

Portal for Svømmeskole administrasjon

http://toolbox.n3sport.no/main.asp?
OrgElementId=65622

Idrettsforbundets portal til

http://Ilbk.no

Portal for IL-Bergkameratene

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=62

Portal for Kongsberg idrettsråd

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?
orgelementid=726

Portal for Buskerud Svømmekrets

http://www.idrett.no/krets/buskerud/
Sider/default.aspx

Portal for Buskerud Idrettskrets

http://idrett.no

Portal for Norges Idrettsforbund

http://www.kongsberg.kommune.no/

Portal for Kongsberg kommune med blant annet
tjenester for booking av lokaler

Sentral organisasjonsinfo
Medlemsarkiv
Lisensregistrering
Idrettsregistrering
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5. VISJON FOR BK-SVØMMING
o

Hvem er vi og hva står vi for?

Bergkameratene Svømming består av BK-Svømming og BK-Svømmeskole. BK-Svømming er tilknyttet Norges
Idrettsforbund (NIF) og Norges Svømmeforbund (NSF). Bergkameratene Svømming er også med i
allianselaget Bergkameratene som en selvstendig organisasjon. Vi er også tilknyttet Buskerud Svømmekrets.
I BK Svømming er vi stolte av klubben vår, og vi vil at svømmerne skal bære BK logoen synlig og med
stolthet. Dette forplikter fordi vi skal være synlig på en positiv måte.

●
●
●
●

o Vår visjon er:
å skape et miljø hvor alle trives og kan utvikle sine svømmeferdigheter
å arbeide for å utvikle svømming både som bredde- og konkurranseidrett
å arbeide for å skape et positivt idrettsmiljø som ivaretar svømmere på alle sportslige nivåer
å arbeide for å sikre barn og ungdom en opplevelsesrik fritid og en god helse

●
●
●

o Vårt motto å skape:
Trivsel; vi tar vare på hverandre
Trygghet; trygg i vann, trygg på land
Tilhørighet; vi er en del av et fellesskap

●
●
●
●

o Våre verdier er å være:
Inkluderende; alle er velkommen i BK Svømming
Inspirerende; det er motiverende, spennende og attraktivt å være med i BK Svømming
Utviklende; vi fokuserer på mestring og utvikling for alle våre svømmere
Tilstede; vi er der for å gjøre hverandre gode

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

o Vårt fokus på miljøet innebærer at:
Vi hilser på hverandre når vi møtes
Vi støtter og oppmuntrer hverandre – vi er alle på samme lag
Vi er åpne og ærlige, og vi gir og mottar tilbakemeldinger
Vi gleder oss over andres utvikling
Vi har det gøy på trening og i konkurranser
Vi respekterer klubbens verdier og etiske retningslinjer
Vi hjelper hverandre med å rydde opp etter oss
Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke
Mobbing tolereres ikke
I BK Svømming utvikler vi vennskap
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Anleggs kontakt

NN

Ansattansvarlig

Leder (se. Org. Kart)

Antikkmessa

Dugnadsansvarlig (se. Org. Kart)

Booking

Anita Sembsmoen

Dommeransvarlig

(se. Org. Kart)

Faste tilskudd

Leder/Nest Leder (se. Org. Kart)

Gaver og sponsormidler

Markedsføring (se. Org. Kart)

Oppmøtelister

Trenere

Idrettsregistrering

Medlemsregister ansvarlig (se. Org. Kart)

Innkjøp utstyr

Utstyr (se. Org. Kart)

IT ansvarlig

Per Wollebæk

Jazz Campansvarlig

Dugnadsansvarlig (se. Org. Kart)

Kafeteriaansvarlig

Dugnadsansvarlig (se. Org. Kart)

Kalenderansvarlig

Leder (se. Org. Kart)

Kasserer

Trine Muggerud

Lagledere

Foresatte

Lisensansvarlig

Merete Kjøniksen

Media kontakt

Leder/Nest leder (se. Org. Kart)

Medlemsansvarlig

Merete Kjøniksen

Nettsideredaktør

Per Wollebæk

Politiattestansvarlig

Leder (se. Org. Kart)

Post henter

Leder (se. Org. Kart)

Regnskap-Svømmeklubben

Trine Muggerud

Lønn

Styreleder og Trine Muggerud (se. Org. Kart)

Oppmann

NN

Reisekoordinator, stevner

Anita Sembsmoen

Representant BSK

Styreleder og Nestleder (se. Org. Kart)

Representant IL BK

Styreleder (se. Org. Kart)

Kasserer IL BK

Holdes av BK-TRIATLON

Representant KIR

Nina Arndal

Stevneleder

NN

Stevne påmelder

(se. Org. Kart)

Stevneteknisk

TBA

Teknisk utstyr

TBA

Terminlister

Sportslig Utvalg(se. Org. Kart)
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Timelistegodkjenning

Leder

Treningsplaner

Hoved Trener

Treningstider

Hoved Trener

Utmerkelser og hederstegn

Sportslig Utvalg (se. Org. Kart)

Web ansvarli

(se. Org. Kart)

Side 9 av 16

Rev.: 06.03.2022

Organisasjonsplan for
BK-Svømming

Side 10 av 16

8. Roller i BK-Svømming
(vedtatt på årsmøtet 12.03.2013)

8.1

Generelt

BK Svømming skal tilby et godt og inkluderende svømmetilbud som skaper trivsel, trygghet og tilhørighet.
Miljøet skal bære preg av glede og entusiasme. Det skal være gøy å være medlem og trene i BK Svømming.
Det er viktig å utvikle seg sammen med andre, og gjennom trygghet og respekt for hverandre gjør vi
hverandre gode.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8.2

▪ Klubbens 10 sannheter
Respekter klubbens arbeid
Vi skal gi et godt og bredt svømmetilbud til alle våre svømmere
Vi skal utvikle svømmere til å oppleve mestring både på trening og i konkurranser
Vise respekt for hverandre, trenere og andre du møter i klubben
Vi skal ha et inkluderende, inspirerende og utviklende miljø for alle svømmere
Vi utvikler vennskap og lagånd
Trenerne er gode forbilder – de motiverer og inspirerer
Foreldre/foresatte er inkluderende, inspirerende og fokuserer på gruppa fremfor enkeltindividene
Vi lærer svømmerne å takle både medgang og motgang
Vi er stolte av klubben vår

Hovedtreneren

Hovedtrener har et overordnet ansvar for det sportslige opplegget og nivået i klubben, og rapporterer til
styret. Både styret og hovedtrener har ansvar for at samarbeidet foregår på en god måte, slik at en i fellesskap
kan utarbeide målsettinger, effektuere disse og evaluere resultatet. Evalueringer gjøres fortløpende.

8.3

Trenere for svømmerne

Som trener, instruktør eller hjelpetrener skal du oppfordre og legge til rette for at alle svømmerne følger BK
Svømmings verdier og spilleregler slik strategiplanen tilsier. Du har ansvar for din gruppe og for at alle
svømmere får et sportslig og sosialt treningstilbud. Trenere skal levere årsrapport til styret. Av rapporten skal
det fremgå hvilke mål som er satt, hvilke resultater som er nådd og forslag til videre utvikling av gruppa.
Som trener har du et stort ansvar for hvordan den enkelte svømmer utvikler seg både sportslig og sosialt. Du
skal gå foran som en god rollemodell.
Gjennom trening, individuell oppfølging og oppmuntring skal svømmerne oppleve mestring, trivsel og glede
ved å være svømmer i BK.
I “Bestemmelser om barneidrett” (1987) pkt. 5 understrekes følgende om trenerfunksjonen:
”Ansvar for trener/lederfunksjonene i barneidretten bør gis til mennesker med grundig kjennskap til
utviklingen i denne aldersperioden, til de unges forutsetninger og behov og til passende måter å aktivisere og
lære de unge på. Alle må i utgangspunktet gis samme oppmerksomhet. De med de største vanskelighetene må
senere vies størst oppmerksomhet.”
Som trener skal du bidra til;
● et inkluderende, inspirerende og utviklende miljø for den enkelte svømmer
● å gi alle svømmerne positive erfaringer med trening og konkurranse
● å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
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●
●
●

samarbeid og god kommunikasjon med svømmerne, andre trenere, styret, oppmenn og foreldre
å gi tilbakemeldinger, med fokus på mestring, den enkelte svømmer kan vokse på
Være utviklingsorientert i ditt arbeid og ikke tenke i for stor grad på resultater

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

▪ Retningslinjer for trenere
Vær et godt forbilde
Møt presis og godt forberedt til alle treningene
Som trener er du veileder, inspirator og motivator
Bry deg litt ekstra og involver deg i alle svømmerne dine
Bli kjent med svømmernes individuelle mål og opplevelse av trening
Vis god sportsånd og respekt for andre
Samarbeid med andre trenere, foreldre og styret
Vær bevisst på at du gir alle svømmerne oppmerksomhet
Enhver svømmer skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter
Vær en god ambassadør for klubben

●
●
●
●
●
●

▪ Innholdet i treningene skal være preget av
en målrettet plan
progresjon i opplevelser og ferdigheter
stadig nye utfordringer slik at svømmerne flytter grenser
saklig og presis informasjon
god og konstruktiv kommunikasjon preget av respekt
Kreative løsninger

o
8.4

Svømmeren

En treningsøkt skal oppleves som inspirerende, motiverende og meningsfylt. Alle svømmere skal ha fokus på
at vi er her for å trene og treningen skal ha klare mål. Det er viktig at du opplever progresjon og at du
gjennom trening mestrer nye utfordringer.
Som svømmer skal du få utfordringer og muligheter til å utvikle deg til en bedre svømmer. Treningene skal
tilrettelegges slik at alle svømmere opplever mestring ut fra sine forutsetninger. Mestringsfølelse gir selvtillit
og motivasjon.
I BK Svømming er vi opptatt av at alle skal være med, og derfor ønsker vi:
●
●
●
●
●
●
●

å utvikle selvstendige svømmere som er opptatt av mestring både på trening og under konkurranser.
svømmere som bidrar til et godt miljø hvor alle opplever trygghet, trivsel og tilhørighet.
at man gjennom allsidig trening og utfordringer som svømmer skal gis muligheter til å delta på
konkurranser
at du kan glede deg over andres prestasjoner og at du kan gi uttrykk for at alle er velkomne.
at som svømmer skal kunne være deg selv, ha respekt for andre, motarbeide mobbing og inkludere
alle.
at vi som svømmere viser god lagånd på trening og i konkurranser.
at vi skal gjøre hverandre gode
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Foreldre/Foresatte

BK Svømming ønsker aktive foreldre/foresatte som er interessert i og tar del i svømmernes aktiviteter. Vi
ønsker foreldre/foresatte som er inkluderende, inspirerende og som har fokus på å bidra til å utvikle klubben.
Vi ønsker foreldre/foresatte som er med svømmerne både på trening og i konkurranser. Dette bidrar til å bli
bedre kjent med klubben, andre svømmere, foreldre og klubbens verdier.
Mange av aktivitetene i klubben er basert på frivillig innsats og klubben er avhengig av at vi bidrar i
styrearbeid, stiller som oppmenn eller hjelper trenerne med å tilrettelegge for god og effektiv trening.
BK Svømming er avhengig av at foreldre/foresatte bidrar til miljøet i klubben ved å delta i dugnadsarbeid i
forbindelse med lørdagskafeteria, stevner, jazz camp, salg av BK kalendere, antikkmesse, med mer.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

8.6

●
●
●
●
●
●
●

▪ Vi ønsker at foreldre/foresatte
Respekterer klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem i BK Svømming, men er du med følger
du verdier og regler i klubben.
Engasjer deg, men husk at det er barna som er utøveren, ikke du.
Vis respekt for trenerens arbeid og anerkjenn treneren overfor ditt/dine barn
Samarbeid med treneren og andre foreldre
Vær et godt forbilde
Motiver barna til å være positiv på trening og i konkurranser
Lær barna å takle både medgang og motgang
Vis god sportsånd og respekt for andre
Ved uenighet snakker du med den det gjelder og ikke om
Det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy

Styret
skal planlegge og ivareta BK Svømmings totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett,
regnskap, oppfølging av trenere og instruktører og oppgaver beskrevet i Norges Idrettsforbund og
Olympiske og Paralympiske komités lov samt i Norges Svømmeforbunds lover og regler
har ansvar for klubbens retningslinjer
skal iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøtet
står for klubbens daglige ledelse og representerer klubben utad
disponerer klubbens inntekter (tilskudd, kursvirksomhet, medlemsinnbetaling) og fordeler disse etter
plan og godkjent budsjett
oppnevner komiteer og utvalg etter behov
oppfølgingsansvar for trenere og instruktører
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9. Etiske Retningslinjer BK-Svømming
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre BK-Svømmings forventninger til personlig fremferd
og oppførsel for alle som er direkte eller indirekte involvert i klubbens aktiviteter (medlemmer,
trenere, instruktører, tillitsvalgte, foreldre og foresatte). Vedtatt Årsmøtet 2013.
Se http://bksvomming.no/organisering/styringsdokumenter.html

10.

Forsikring

10.1 Idrettsforsikring for barn
Medlemmene i BK-Svømming er også medlemmer i Norges Svømmeforbund. Medlemmene har automatisk
dekning gjennom Norges Idrettsforbunds Barneidrettsforsikring til den dato de fyller 13 år.
Forsikringspremie dekkes gjennom den ordinære medlemskontingenten.

10.2 Idrettsskadeforsikring
Norges Svømmeforbund tilbyr også Idrettsskadeforsikring til den enkelte medlem som selv betaler lisens
(også kalt start-lisens) til Norges Svømmeforbund. Dette er obligatorisk for alle som deltar på approberte
stevner. Den kan også benyttes som en frivillig forsikring for enhver svømmer som bare er med og trener.
I korte trekk gjelder forsikringen under konkurranser, oppvisninger og under organisert trening i svømmehall
og lignende, samt under reise til og fra disse.

10.3 Klubbforsikring
Klubbforsikringen dekker et minimum av de forsikringene en klubb bør ha. Forsikringen består av følgende
4 elementer:
1. Idrettsforsikring er ulykkesforsikring med idrettsvilkår som innebærer at det ikke, som i vanlig
ulykkesforsikring, er nødvendig at utøveren rammes av en plutselig uforutsett ytre begivenhet - som å bli
truffet av noe eller sammenstøt med med- eller motspiller. Pådrar utøveren seg en varig medisinsk skade som
f.eks. ved å ha snublet i egne ben ellet trådd over, er skaden erstatningsmessig innenfor de oppgitte
forsikringssummene.
Forsikringen er et godt supplement til eksisterende lisensforsikring dersom den foreligger, eller en god
løsning for de klubber som ikke kommer inn under noen lisensordning.
Forsikringssum ved dødsfall: kr. 50.000.
Forsikringssum ved invaliditet som overskrider 30% : kr. 300.000.
Ved invaliditetsgrad utover 50 % økes forsikringssummen med 2% av forsikringssummen.
Forsikringssummen er da kr. 600.000 ved 100% invaliditet.
Behandlingsutgifter (fysioterapi etc.) omfattes ikke.
2. Ansvarsforsikring omfatter det rettslige erstatningsansvaret klubben kan komme i overfor tredjeperson ved
person- og tingskade i forbindelse med arrangementer, turneringer ol.
Forsikringssum kr. 10.000.000 pr. skadetilfelle
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3. Kriminalitetsforsikring sikrer klubben dersom den lider et økonomisk tap som følge av at ledere eller
administrative personer begår underslag, bedrageri, tyveri eller dokument-forfalskning. Norges
Idrettsforbund og Olympiske Komite har pålagt alle tilsluttede lag og foreninger å dekke slik forsikring.
Forsikringssum kr. 500.000.
4. Styreansvarsforsikring sikrer klubbens styremedlemmer mot personlig, økonomisk tap dersom styret blir
stilt økonomisk ansvarlig for sine økonomiske handlinger og disposisjoner.
Forsikringssum kr. 1.000.000.
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Medlemskap og medlemskontingent

I henhold til NIF sine regler er man enten medlem eller ikke medlem.
(http://www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/definisjoner/Sider/default.aspx)
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
Et medlem har stemmerett ved årsmøtet dersom følgende er oppfylt:
-Har betalt sin medlemskontingent (eller kommer inn under fritaksordningen)
-Har vært registrert medlem i minst en måned før årsmøtet.
-Fyller 15 år i kalenderåret
-Er ikke arbeidstager i organisasjonen
Alle medlemmer med stemmerett er valgbare til tillitsverv.
Alle medlemmer uavhengig av stemmerett eller valgbarhet er inkludert i den obligatoriske klubbforsikringen.

11.1 Medlemskontingent
Hensikten med medlemskontingenten er å skaffe et minimum av inntektsgrunnlag for BK-Svømming.
Hovedmedlem kr. 250,- pr år fra januar 2021.
Ved 2 medlemmer innen samme familie, betales vanlig medlemsavgift, dvs. kr. 250,- pr. person.
Fra 3 medlemmer innen samme famille eller flere, kr. 100,- pr år pr medlem i tillegg til hovedmedlem som
betaler kr 250,- pr år, fra januar 2021.
Tillitsvalgte og personer som utfyller faste roller og funksjoner
Disse bør være medlem av BK-Svømming. Medlemskapet telles med i idrettsregistreringen som aktive.
Definisjoner av gruppene er:
Tillitsvalgte
-styremedlemmer, intern-revisorer og medlemmer av valgkomité
-registreres som ”Tillitsvalgt” i medlemsregisteret
Støttemedlemmer
Støttemedlemmer betaler årlig ordinær medlemskontingent for det året de vil være støttemedlemmer.
Støttemedlemmer registreres kun som medlemmer og ikke som aktive i idrettsregistreingen.
Disse medlemmene merkes som ”Støttemedlem” i medlemsregisteret. Man benytter StyreWeb fra som
faktureringstjeneste da den er knyttet opp mot medlemsregisteret.
Æresmedlemmer
Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent, men har stemmerett som ordinære medlemmer ved
årsmøtet. De telles i idrettsregistreingen kun som medlemmer og ikke som aktive. Merkes som
”Æresmedlem” i medlemsregisteret.
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Personer som utfører lønnet arbeid
Personer som utfører lønnet arbeid i klubben skal i hovedregelen være medlem av BK-Svømming. Unntaket
er personer som også representerer en annen svømmeklubb. Dersom disse er registrert som medlemmer skal
de telles med i idrettsregistreringen som aktive for det aktive året og inngå i den obligatoriske
klubbforsikringen.
Personer i denne gruppen er å anse som arbeidstagere og har ikke stemmerett på årsmøtet. Det oppfattes som
unaturlig og avkreve medlemskontingent samtidig som man lønner disse, derfor er disse fritatt fra å betale
medlemskontingenten. Personer som i tillegg er aktive som utøvere betaler likevel medlemskontingent.
Trenere i svømmeklubben:
Personer som har arbeidskontrakt med BK-Svømming som trenere.
-registreres med ”Trener” i medlemsregisteret.
Instruktører i Svømmeskolen:
Personer som har arbeidskontrakt med BK-Svømmeskole som Instruktører.
-Registreres med ”Instruktør” i medlemsregisteret.

Utøvere i BK-Svømming
Utøvere skal være medlem i BK-Svømming. Medlemskapet telles med i idrettsregistreringen som aktive for
det aktuelle året. Disse registreres med <aktivitetsgruppe> i medlemsregisteret.
Medlemskontingenten faktureres årlig ved innbetaling av treningsavgift for vårsesongen. For nye
medlemmer etter sommerferien innkreves den sammen med treningsavgiften for høstsesongen.
Familiemedlemskap faktureres årlig.
Man benytter Styreweb som faktureringstjeneste da den er knyttet opp mot medlemsregisteret og regnskapet
i svømmeklubben.

Elever i BK-Svømmeskole
Elevene som følger svømmeskolekursene som er en del av Norges Svømmeskoler skal være medlem i BKSvømming. Som en praktisk ordning er medlemskontingent lagt inn som en del av kursavgiften.
Elevene telles med i idrettsregistreingen som aktive for det året som de har deltatt på ett eller flere kurs i regi
av BK-Svømmeskole. Dette gjelder ikke kurs som arrangeres som samfunnsstøtte uten medlemskap.
Man benytter administrasjonsportalen tryggivann.no fra Norges Svømmeforbund for registrering av
medlemskap og fakturering.

