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Årsmøte 25. februar 2014 

 

Sak 6  Fastsettelse av medlemsavgift og båtplassavgift 

 

Fra: Styret 

 

Forslag til vedtak:  

1. For året 2014 settes medlemsavgiften til kr. 1700 for voksne og kr. 850 

for barn/junior 

 

2. For året 2014 settes båtplassavgiften til kr. 500 

 

Begrunnelse: 

 

Ved fastsettelse av medlemsavgift og båtplassavgift for 2011 ble det foreslått fra 

et medlem at man burde legge til grunn en årlig indeksregulering av 

medlemsavgiften istedenfor ujevne justeringer.  Styret har lagt dette prinsippet 

til grunn for forslag til medlemsavgift for 2014. 

 

Klubben har flere kostnadskrevende utfordringer som krever gode og stabile 

inntekter i årene fremover. Av disse nevnes spesielt: 

 

 Oppgradering av klubbens bryggeanlegg og utvidelse av 

lagringsmuligheter for klubbkajakker. 

 Høyt aktivitetsnivå og sportsligsatsing i tråd med klubbens visjon og mål 

 Vedlikeholdskostnader knyttet til klubbens bygg, anlegg og utstyr grunnet 

slitasje fra stor aktivitet fra mange medlemmer. 

 

Økt aktivitetstilbud til klubbens medlemmer og oppgradering av 

treningsfasiliteter og klubbens anlegg understøtter at medlemsavgiften i OKK 

bør være som foreslått av styret. 

 

Orienteringssak: 

 

OKK har gått over til et nytt medlemssystem – KlubbAdmin. 

 

Idrettens IKT-strategi legger til grunn at idretten skal ha et felles nasjonalt 

medlems- og organisasjonsregister. NIF har utviklet den nye løsningen for 

medlemsadministrasjon kalt KlubbAdmin. 
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KlubbAdmin er tett integrert med idrettes øvrige systemer (MinIdrett, 

SportsAdmin, Online betaling) og den nasjonale idrettsdatabasen. 

 

KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer. Det gir enkel 

kommunikasjon med medlemsmassen via e-post eller sms. 

 

KlubbAdmin forenkler søknader om offentlig støtte gjennom NIF, 

Padleforbundet og idrettskretsen. 

 

KlubbAdmin er gratis for idrettslagene – det betales kun for 

transaksjonskostnader via Online betaling. 

 

Nye medlemmer må benytte MinIdrett til å melde seg inn i OKK.  

 

Medlemskontingenten sendes ut via e-post og betales online via Buypass. Det 

vil også være mulig å betale med KID, altså betalingskrav som kan betales i 

bank/nettbank uten bruk av online betaling. 

 

Medlemskontingent vil sendes ut i mars måned. 

 

Kontoret vil ha utvidet åpningstid i mars – april slik at de som trenger hjelp til 

betaling av medlemskontingent via MinIdrett kan få hjelp. 

 

 

 


