
 
BESLUTNINGSREFERAT 

ÅRSMØTE OSLO KAJAKKLUBB (OKK) 
14/02 2013 

 
 

1) 42 Fremmøtte. Møteleder Halvor Oseid. Referent Andreas Stokseth. Tellekorps 
Eva Bech og Bo Bisgaard. Protokoll underskrevet av  Alf Gervin og Bjørn Slapø 

2) Godkjenning av innkalling:– godkjent 
3) Godkjenning av dagsorden:  Styreformann foreslo endring i rekkefølge på 

dagsorden. Vedtak: godkjent av årsmøtet 
4) Behandling av årsrapport.  Vedtak: Årsrapport godkjent av årsmøtet med 

innarbeiding av tilleggsomtale om sosiale aktiviteter (vedlagt referatet) 
5) Behandling av revisorbekreftet regnskap 2012. Vedtak: Revisorbekreftet 

regnskap 2012 godkjent av årsmøtet (vedlegg revisjonsberetning) 
6) Behandle innkomne forslag og forslag fra styret I 

a. Behandling av styrets forslag til visjon og mål. Vedtak: Årsmøtet gir sin 
tilslutning til OKKs visjon og mål for 2013. Årsmøtet ber styret arbeide 
videre med dokumentet og fremlegge revidert forslag til neste årsmøte 

b. Behandling av styrets forslag til langtidsplan. Vedtak: 1) Styrets forslag til 
langtidsplan fastsettes. 2) Årsmøtet gir sin tilslutning til styrets 
anbefalinger i punkt 5 i langtidsplanen (Anbefalinger og prioriteringer) 
med følgende justeringer: Kulepunkt 3 (”At bygging av ny gymsal har 
førsteprioritet, og at det er et mål at prosjektet gjennomføres i 2014-15) 
strykes. Kulepunkt 7 endres til: ” At styret i 2013 utreder hvordan man i 
klubbens nærområde kan utvide båtlagringskapasiteten, og fremlegger et 
forslag til påfølgende årsmøte”. 

7) Forslag til organisasjonsplan. Vedtak: Årsmøtet gir sin tilslutning til styrets 
forslag til organisasjonsplan. 

8) Forslag om ny lov for OKK (Implementering av NIFs lovnorm). Vedtak: Årsmøtet 
fastsetter ny lov i henhold til styrets forslag. 

9) Behandle innkomne forslag og forslag fra styret II 
a. Revidert forslag til vedtekter. Vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag 

til vedtekter 
b. Forslag om avgift for personlig garderobeskap. Vedtak; 

i. Det innføres en årlig avgift for personlig garderobeskap 
ii. Avgiften fastsettes av klubbens årsmøte hvert år 

iii. Avgiften betales for det året man har personlig garderobeskap 
uavhengig av antall dager man har fått dette tildelt. 

iv. Avgiften  for 2013 settes til kr. 300 
10)  Fastsette kontingent og båtplassavgift for 2013. Vedtak:  

a. Styrets forslag til medlemsavgift på kr. 1650 for voksne, og kr. 825 for 
barn og junior godkjennes av årsmøtet 

b. Styrets forslag til båtplassavgift på kr 500 godkjennes av årsmøtet 
11)  Vedta budsjett for 2013. Vedtak:  

a. Styrets forslag til budsjett godkjennes av årsmøtet 
b. Styret får fullmakt til å avsette kr 20 000 til etablering av egen 

surfskigruppe, og justere budsjett mht planlagt innkjøp av kajakker 
12)  Valg:  



a. Følgende ble  valgt til styret og som tillitsmenn 
i. Leder   Sveinung Oftedal 

ii. Nestleder  Cathrine Hagem 
iii. Kasserer  Anne Gunn Søby 
iv. Styremedlem  Erik Rønning 
v. Styremedlem  Kjetil Landmark 

vi. Styremedlem  Øystein Vea 
vii. Varamedlem  Louise Leren Moen 

viii. Varamedlem  Eva Beck 
ix. Revisor  William Gram 
x. Revisor  Runar Nygaard 

xi. Klubbvert  Sissel Helling 
xii. Båthussjef  Inge Motzfeldt 

xiii. Materialforvalter Anne Wahl 
xiv. Webredaktør  Elizabeth H. Glad 
xv. Oppmann hav Andreas Stokseth 

xvi. Oppmann maraton Håkon Langballe 
xvii. Oppmann bane Jørgen Hjemdal 

xviii. Oppmann rekrutt Helle Fløtaker 
xix. Oppmann surfski Anders W. Andersen 
xx. Teknisk vaktmester, oppmann badstue og festgeneral   Olaf 

Gundersen (Oluf) 
b. Følgende ble valgt til valgkomiteen 

i. Leder   Nina Gudmestad 
ii. Medlem  Annett Brohmann 

iii. Medlem  Ferdinand Johansen 
iv. Varamedlem  Reidar Kjelløkken 

c. Representanter til idrettstinget. Vedtak: Årsmøtet godkjenner at 
representanter til idrettstinget utpekes av styret 
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Protokoll underskrevet av 
 
 
 
Alf Gervin ………………………………………………………. 
 
 
Bjørn Slapø……………………………………………………… 

 
 

 
Andreas Stokseth (referent)………………………………............ 

 


