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Årsmøte 16. februar 2012 
 
Sak 6.a Endring av vedtekter og retningslinjer for båtplasser i OKK 
 
Fra:  Styret 

Forslag til vedtak:  
Vedlagte vedtekter og retningslinjer for båtplasser i OKK vedtas 

Begrunnelse: 
I henhold til OKKs lov §4 syvende ledd skal ”Nærmere regler om vilkår for båtplass fastsettes i 
vedtekter og skal være godkjent av årsmøtet med alminnelig flertall.” 
 
Dette ble sist gjort på årsmøtet 11. februar 2004. 
 
Vedtektene for båtplasser i OKK fastsetter reglene for båtplasser i klubben, mens de tilhørende 
retningslinjene fastsetter prinsipper for tildeling av båtplasser. 
 
Erfaringene med gjeldende vedtekter og retningslinjer de senere årene har medført at styret ser 
behov for enkelte presiseringer og mindre justeringer.  Dette er både begrunnet i et observert 
behov hos medlemmer, klubbens behov for å gi et godt tilbud når det gjelder båtplasser, og 
behovet for klare regler. Endringene omhandler: 
 

• Presisering av kravet om årlig utpadlet distanse for medlemmer med to båtplasser.  Dette 
er gjort da de eksisterende vedtektene ikke var klare nok på dette området. 

 
• Innføring av en dispensasjonsmulighet fra de generelle reglene vedrørende antall 

medlemmer som kan ha to båtplasser, og begrensningen i antall båtplasser for 
enkeltmedlemmer.  
 
Grunnen til dette er at mange medlemmer ønsker to båtplasser, samtidig som vedtektenes 
kvote for antall medlemmer som kan ha to plasser er full. Når det er perioder med flere 
ledige plasser for turracere, så ønsker styret å kunne dispensere fra den generelle regelen. 
Vi kan da gi et bedre tilbud til disse aktive medlemmene. 
 
Vi har også sett at noen ønsker tre båtplasser fordi man har i takt med kajakksportens 
utvikling, båter til flere grener (racer, turracer, surfski, hav). Det åpnes for at styret kan gi en 
dispensasjon til dette også, men under strenge vilkår. Behovet må være begrunnet i 
medlemmets rolle i klubben (f.eks. instruktør innen flere grener) 
 

• Styret foreslår også at retningslinjene for tildeling av båtplasser endres til å være mer i takt 
med klubbens behov for å kunne gi instruktører båtplass. I tillegg foreslås det enkelte 
skjerpelser for båtplass i G-hallen (juniorhallen) da denne ikke skal fylles opp med båter til 
utøvere som ikke lenger er konkurransepadlere. 

 
De foreslåtte endrede vedtektene og retningslinjene følger vedlagt i to utgaver: 
 

1. En utgave hvor ”foreslåtte endringer fremkommer i teksten”. 
2. En utgave med de foreslåtte endringene er inkludert ”ren tekst”  
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Vedlegg 1.  ”Forslåtte endringer fremkommer i teksten” 

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR BÅTPLASSER I OKK 

Vedtekter 
I henhold til OKKs lov § 4 syvende ledd, sist endret på årsmøtet 11.2.2004. 
 
§ 1. Alle medlemmer plikter å føre sine turer inn i distanseprotokollen, som skal være utlagt i 
klubbhuset. Det skal særskilt angis dato for turen, navn og eventuelt padlerens båtplass, hvilken 
tur som er utført og utpadlet distanse. Også turer som er utført med annet utgangspunkt enn Oslo 
Kajakklubb skal føres inn i protokollen. 
 
§ 2. Medlemmer som ikke er innført i sluttdistanseprotokollen med en utpadlet distanse på minst 
100 km fra (1/1 – 31/ 12) kan av styret fratas tildelt båtplass. 
 
For medlemmer som er tildelt båtplass i hall A er kravet til utpadlet distanse 400 km. Styret kan 
overflytte båtplassen til annen hall dersom medlemmet ikke lenger fyller vilkåret. 
 
Et medlem kan, etter søknad, få tildelt to -2- båtplasser. Vilkåret er at medlemmet de to foregående 
årene før tildeling har padlet minst 800 km pr år eller satser kvalifisert på kajakk som 
konkurranseidrett, og at dette kravet om minst 800 km årlig padlet distanse, eller aktiv satsing på 
kajakk som konkurranseidrett oppfylles årlig alle år hvor medlemmet  har to båtplasser. 
 
Styret kan tildele en ekstra båtplass for inntil tretti -30- personer. Styret kan frata medlemmet den 
tildelte båtplass nr. 2 når medlemmet ikke lenger oppfyller vilkåret. 
 
Ved rikelig ledig kapasitet kan begrensning i antall personer som kan tildeles to plasser, og 
begrensingen for et medlem å ha maksimalt to båtplasser dispenseres. Dispensasjon vedrørende 
antall båtplasser for et medlem skal kun forekomme i særskilte tilfeller, og være begrunnet i aktivt 
bidrag til klubbens organiserte aktiviteter over en periode på minst et år. Dispensasjoner kan 
inndras med 6 måneders varsling dersom kriteriet for gitt dispensasjon ikke lenger oppfylles. 
 
§ 3. Styret skal i de i § 2 nevnte tilfeller gå frem på den måten som er bestemt i lovenes § 4 sjette 
ledd, dog således at medlemmet har krav på varsel innen 1. mai i brev. Varselfristen skal være én 
måned og i varselet skal medlemmet oppfordres til å begrunne forholdet. 
 
§ 4. Styret kan ikke fjerne båter fra tildelte båtplasser når årsaken til at de ikke har blitt brukt i 
fornøden utstrekning er at medlemmet åpenbart bare midlertidig har vært forhindret fra å padle 
minimumsdistansen. 
 
§ 5. Kajakker skal merkes med eiers navn i cockpit og med båtplassnummer utvendig på lett synlig 
sted. 
 
  

MD40531� 21.1.12 01.01
Slettet: inntil 

MD40531� 21.1.12 01.03
Slettet:  siste 2 år

Cathrine� 7.2.12 22.04
Slettet:  de påfølgende årene.

MD40531� 21.1.12 01.04
Slettet: .

MD40531� 21.1.12 01.04
Slettet:  
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Retningslinjer 

Tildeling av båtplasser 
1. Ønske om båtplass meddeles ved avkryssing på innmeldingsskjema for nye medlemmer 

eller ved egen melding til klubben 
2. Båthussjefen fører liste over tildelte båtplasser og venteliste for medlemmer som ønsker 

båtplass 
3. Liste over tildelte båtplasser og ventelisten holdes oppdatert av båthussjefen og 

offentliggjøres ca. en gang pr. måned, på OKKs hjemmesider og eventuelt ved oppslag  
4. Rekkefølgen på ventelisten følger dato for innmeldt ønske om båtplass. Ansiennitet som 

medlem skal ikke tillegges vekt  
5. Medlemmer som er varslet om tildelt båtplass pr. SMS til oppgitt mobiltelefonnummer, 

postadresse eller e-post adresse, men som ikke har svart innen tre uker om plassen 
aksepteres, strykes fra ventelisten 

6. Medlemmer som ikke ønsker å benytte tildelt båtplass må søke om båtplass på nytt og 
kommer da nederst på ventelisten 

7. Tildelt båtplass kan ikke tas i bruk før båtplassavgiften er betalt 
8. Kajakker med vekt over ca. 20 kg kan normalt bare plasseres på nivå 1, 2 og 3 av hensyn 

til risiko for skade på nedenforliggende kajakker.  

Beholde/miste båtplass  
1. Tildelt båtplass er personlig, og gjeldende distansekrav for å beholde båtplass gjelder 

medlemmet som er tildelt båtplass 
2. Tildelt båtplass kan ikke overføres ved arv eller overdras på annen måte, f. eks ved utleie 
3. Kriteriene for å opprettholde båtplass er: 

a. Betalt medlemskontingent 
b. Betalt båtplassleie 
c. Padlet minst 100 km (400 km – A-hallen) i løpet av siste kalenderår iht. 

sluttdistanseprotokollen  
4. Behandling av saker/søknader etter vedtektene § 4 foretas av et båthusutvalg bestående 

av båthussjef, OKKs sekretær og et medlem av OKKs styre oppnevnt av styret 
5. Livsvarige medlemmer skal betale for båtplass på vanlig måte og overholde krav til utpadlet 

distanse for å beholde båtplass 
6. Medlemmer som er fratatt båtplass må søke om båtplass på nytt og kommer da nederst på 

ventelisten 
7. Ved fjerning av båter fra båthusene følges OKKs lov § 4 sjette ledd  

Prioritet ved tildeling av båtplasser 
1. Styret skal gi prioritet ved tildeling av båtplass til personer som har/skal ha en rolle i OKKs 

aktivitetstilbud, f.eks trener, kursleder, oppmann og lignende over en periode på minst et år. 
Det er et mål om at disse personene skal gis båtplass når nevnte rolle starter. Ved opphør 
av nevnte rolle i klubben gjelder ordinære regler for opprettholdelse av disse personenes 
båtplass. 

G-hallen 
1. Båtplasser i G-hallen forbeholdes aktive flattvannsutøvere, og fortrinnsvis utøvere som 

padler konkurranse. 
2. Utøvere som legger opp gir melding om dette til båthussjef slik at ny båtplass kan tildeles i 

en av klubbens øvrige båthaller. Slik melding kan også gis fra klubbens trener(e), oppmann 
for gruppen eller øvrige personer med relevante verv. 

  

MD40531� 2.5.11 09.02
Formatert: Skrift:(Standard) Arial, Fet

MD40531� 2.5.11 09.02
Formatert: Listeavsnitt, Nummerert +
Nivå: 1 + Nummereringsstil: 1, 2, 3, ... +
Start på: 1 + Justering: Venstre + Justert
ved:  0,63 cm + Innrykk ved:  1,27 cm

MD40531� 2.5.11 09.17
Formatert: Skrift:(Standard) Arial, Fet

MD40531� 2.5.11 09.10
Formatert: Listeavsnitt, Nummerert +
Nivå: 1 + Nummereringsstil: 1, 2, 3, ... +
Start på: 1 + Justering: Venstre + Justert
ved:  0,63 cm + Innrykk ved:  1,27 cm
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Vedlegg 2: ”Ren tekst” 

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR BÅTPLASSER I OKK 

Vedtekter 
I henhold til OKKs lov § 4 syvende ledd, sist endret på årsmøtet 11.2.2004. 
 
§ 1. Alle medlemmer plikter å føre sine turer inn i distanseprotokollen, som skal være utlagt i 
klubbhuset. Det skal særskilt angis dato for turen, navn og eventuelt padlerens båtplass, hvilken 
tur som er utført og utpadlet distanse. Også turer som er utført med annet utgangspunkt enn Oslo 
Kajakklubb skal føres inn i protokollen. 
 
§ 2. Medlemmer som ikke er innført i sluttdistanseprotokollen med en utpadlet distanse på minst 
100 km fra (1/1 – 31/ 12) kan av styret fratas tildelt båtplass. 
 
For medlemmer som er tildelt båtplass i hall A er kravet til utpadlet distanse 400 km. Styret kan 
overflytte båtplassen til annen hall dersom medlemmet ikke lenger fyller vilkåret. 
 
Et medlem kan, etter søknad, få tildelt to -2- båtplasser. Vilkåret er at medlemmet de to foregående 
årene før tildeling har padlet minst 800 km pr år eller satser kvalifisert på kajakk som 
konkurranseidrett, og at dette kravet om minst 800 km årlig padlet distanse, eller aktiv satsing på 
kajakk som konkurranseidrett oppfylles årlig  alle år hvor medlemmet har to båtplasser. 
 
Styret kan tildele en ekstra båtplass for inntil tretti -30- personer. Styret kan frata medlemmet den 
tildelte båtplass nr. 2 når medlemmet ikke lenger oppfyller vilkåret. 
 
Ved rikelig ledig kapasitet kan begrensning i antall personer som kan tildeles to plasser, og 
begrensingen for et medlem å ha maksimalt to båtplasser dispenseres. Dispensasjon vedrørende 
antall båtplasser for et medlem skal kun forekomme i særskilte tilfeller, og være begrunnet i aktivt 
bidrag til klubbens organiserte aktiviteter over en periode på minst et år. Dispensasjoner kan 
inndras med 6 måneders varsling dersom kriteriet for gitt dispensasjon ikke lenger oppfylles. 
 
§ 3. Styret skal i de i § 2 nevnte tilfeller gå frem på den måten som er bestemt i lovenes § 4 sjette 
ledd, dog således at medlemmet har krav på varsel innen 1. mai i brev. Varselfristen skal være én 
måned og i varselet skal medlemmet oppfordres til å begrunne forholdet. 
 
§ 4. Styret kan ikke fjerne båter fra tildelte båtplasser når årsaken til at de ikke har blitt brukt i 
fornøden utstrekning er at medlemmet åpenbart bare midlertidig har vært forhindret fra å padle 
minimumsdistansen. 
 
§ 5. Kajakker skal merkes med eiers navn i cockpit og med båtplassnummer utvendig på lett synlig 
sted. 
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Retningslinjer 

Tildeling av båtplasser 
1. Ønske om båtplass meddeles ved avkryssing på innmeldingsskjema for nye medlemmer 

eller ved egen melding til klubben 
2. Båthussjefen fører liste over tildelte båtplasser og venteliste for medlemmer som ønsker 

båtplass 
3. Liste over tildelte båtplasser og ventelisten holdes oppdatert av båthussjefen og 

offentliggjøres ca. en gang pr. måned, på OKKs hjemmesider og eventuelt ved oppslag  
4. Rekkefølgen på ventelisten følger dato for innmeldt ønske om båtplass. Ansiennitet som 

medlem skal ikke tillegges vekt  
5. Medlemmer som er varslet om tildelt båtplass pr. SMS til oppgitt mobiltelefonnummer, 

postadresse eller e-post adresse, men som ikke har svart innen tre uker om plassen 
aksepteres, strykes fra ventelisten 

6. Medlemmer som ikke ønsker å benytte tildelt båtplass må søke om båtplass på nytt og 
kommer da nederst på ventelisten 

7. Tildelt båtplass kan ikke tas i bruk før båtplassavgiften er betalt 
8. Kajakker med vekt over ca. 20 kg kan normalt bare plasseres på nivå 1, 2 og 3 av hensyn 

til risiko for skade på nedenforliggende kajakker.  

Beholde/miste båtplass  
1. Tildelt båtplass er personlig, og gjeldende distansekrav for å beholde båtplass gjelder 

medlemmet som er tildelt båtplass 
2. Tildelt båtplass kan ikke overføres ved arv eller overdras på annen måte, f. eks ved utleie 
3. Kriteriene for å opprettholde båtplass er: 

a. Betalt medlemskontingent 
b. Betalt båtplassleie 
c. Padlet minst 100 km (400 km – A-hallen) i løpet av siste kalenderår iht. 

sluttdistanseprotokollen  
4. Behandling av saker/søknader etter vedtektene § 4 foretas av et båthusutvalg bestående 

av båthussjef, OKKs sekretær og et medlem av OKKs styre oppnevnt av styret 
5. Livsvarige medlemmer skal betale for båtplass på vanlig måte og overholde krav til utpadlet 

distanse for å beholde båtplass 
6. Medlemmer som er fratatt båtplass må søke om båtplass på nytt og kommer da nederst på 

ventelisten 
7. Ved fjerning av båter fra båthusene følges OKKs lov § 4 sjette ledd  

Prioritet ved tildeling av båtplasser 
1. Styret skal gi prioritet ved tildeling av båtplass til personer som har/skal ha en rolle i OKKs 

aktivitetstilbud, f.eks trener, kursleder, oppmann og lignende over en periode på minst et år. 
Det er et mål om at disse personene skal gis båtplass når nevnte rolle starter. Ved opphør 
av nevnte rolle i klubben gjelder ordinære regler for opprettholdelse av disse personenes 
båtplass. 

G-hallen 
1. Båtplasser i G-hallen forbeholdes aktive flattvannsutøvere, og fortrinnsvis utøvere som 

padler konkurranse. 
2. Utøvere som legger opp gir melding om dette til båthussjef slik at ny båtplass kan tildeles i 

en av klubbens øvrige båthaller. Slik melding kan også gis fra klubbens trener(e), oppmann 
for gruppen eller øvrige personer med relevante verv. 

 


