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Årsmøte 25. februar 2014 
 
Sak 11  Hedersmerke og æresmedlemskap 
 
Fra: Styret 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Æresmedlemskap tildeles Erik Rønning 
 

2. OKKs hedersmerke tildeles til de personene som foreslås i saksfremlegget. 
 

3. OKKs styre gis myndighet til å nedsette en komite bestående av minst tre personer 
som årlig skal fremme et begrunnet forslag på kandidater til styret. Det skal tilsiktes at 
komiteen ledes av en person som ikke har andre tillitsverv i klubben. 
 

 
Begrunnelse: 
 
Æresmedlemskap. 
 
Paragraf  3.3 i OKKs lov sier: ”Til æresmedlemmer kan styret innstille personer som har gjort 
seg særlig fortjent i sitt arbeide for idrettslaget. Den begrunnede innstillingen forelegges 
årsmøtet. For utnevnelse av æresmedlemmer kreves 4/5 flertall.” 
 
I følgende forslag fra styret har styremedlem Erik Rønning vært innhabil og ikke tatt del i 
styrets behandling av styrets forslag. 
 
Erik Rønning tildeles æresmedlemskap i Oslo Kajakklubb grunnet en usedvanlig innsats for 
klubben gjennom mange år. Hans innsats har vært avgjørende for at klubben har kunnet 
utvikle seg til landets mest toneangivende kajakklubb. Hans arbeid for å vedlikeholde, 
oppgradere og utbygge klubbens anlegg er av uvurderlig betydning for klubben. Erik har 
gjennom hundrevis av timer frivillig og faglig profesjonelt arbeid tilført klubben store verdier 
og spart klubben for store utgifter, trolig flere millioner kroner. Han har etablert et verdifullt 
samarbeid med Oslo Kommune slik at klubbens prosjekter har blitt godkjent og fått 
maksimalt offentlig støtte. Erik er en inspirator for andre tillitsvalgte, og er en av klubbens 
spreke medlemmer. Hans evne til fornyelse og støtte til klubbens barne- og ungdomsarbeid er 
forbilledlig.  
 
Erik Rønning har vært medlem i klubben i 40 år, vært styremedlem siden 2000, og vært en 
klippe i klubbens mastersmiljø. For aller fleste av klubbens byggeprosjekter de siste 16 årene 
har Erik vært idemaker, prosjektleder, byggeleder, konsulent for flere byggfag. 
 
Følgende prosjekter nevnes spesielt: 
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- Treningshall (1999) med garderober.. 
- Tårnet (2000). Støpte opp nye fundamenter rundt eksisterende fundamenter, både 

under Tårnet og A- hallen og ”jekket opp” delvis Tårnet som var ”på vei ut” i 
bekken. Kontrollmålt Tårnet årlig for å påse at det ikke beveger seg. 

- Plattinger. Bygget nye plattinger på hver side av Hovedbrygga. Siden har det 
gamle tredekke på Hovedbrygga også blitt skiftet ut. 

- Tårnet. Isolering og oppgradering. 
- 2 stk nye kajakklagere. I forbindelse med bygging av disse startet med  riving av 

eksisterende kajakklager og et lite treningsrom, som var plassert langs bekken. 
Bygging av ny steinmur/ bekkeside- forsterkning ute i bekke- leiet, slik at vi kunne 
”gjenvinne” et par meter areal ut i bekken. Av den grunn fikk klubben til en ekstra 
akse på 2.5meter på begge kajakklagerne, noe som tilsvarte 100 stk ekstra 
kajakkplasser i forhold til de gamle skissene. 

- Nye gjerder, asfaltering av veier samt betongheller med gressplener. 
I forbindelse med bygging av kajakklagerne ble hele området asfaltert, hellelagt, 
plenlagt og gjerdet inn, slik som vi ser det i dag. Samtidig asfalterte vi hele det 
gruslagte området utenfor gjerdet ved Bua. 

- Etablering av Verkstedbua. 
- Ny kaffemaskin ved trappa. 
- Hedersmerke. Foreslo og fikk Styret til å innstifte et hedersmerke for medlemmer 

som har gjort en meget stor, gratis innsats for klubben. Organiserte utformingen av 
merket og fikk lagd merkene, som vil bli utdelt for første gang i 2014.  

- Juniorbua. Prosjekterte bua (G-hallen). 
- Nytt lager, for dugnadsutstyr, utenpå Verkstedbua. Prosjekterte lageret. 
- Styrerommet (modernisering og isolering). 
- Ny HC- brygge samt ny HC- heis opp til 2 etasje. 
- Moderniserte WC- rommene og utvidet herregarderoben inn i kjøkkenet. 
- Ny treningshall 2010. Prosjekterte EL- og Ventilasjonsanlegget selv samt 

innhentet tilbud på byggarbeidet. OKK betalte her arkitekt samt byggkonsulenten. 
Videre i samarbeid med Tom Selvik anskaffet vi alt av nytt treningsutstyr og 
Dansprint- padlemaskiner, etc.      

- Nye vintergarderober i de gamle sommergarderobene. 
- Oppretting av Hovedbrygga samt omstøping av søylene under Hovedbrygga. 

Videre forsterkning av brygga slik at vi kunne feste den nye Flytebrygga 
forsvarlig til Hovedbrygga med 2 stk fester. 

- Nytt balkongdekke. 
- HMS. Internkontroll for  EL- anlegg og utstyr inklusiv modernisering av EL- 

tavla. 
Fikk Infratek ELsikkerhet AS (gratis) til å kontrollere hele EL- anlegget vårt inkl. 
EL- tavla. Med bakgrunn i rapporten er EL- anlegget med EL- tavla nå oppgradert 
og tilfredsstiller alle myndighetskravene.  

- Nytt enkelt kajakklager/ bur av galvanisert stålrør med lett- tak dør. 
Her er det under bygging et kajakklager for 20 stk havkajakker med en låsbar dør 
for havpadlergruppa. 

- Ny flytebrygge på ca. 20* 7meter med 3 stk landganger og utstikkere 
Her er det innhentet tilbud og valgt en leverandør. 

- HMS. Helse, Miljø og sikkerhet for OKK. 
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Har ledet og fått på plass et HMS-opplegg for OKK. (ikke for hav- og flattvanns- 
gruppene, som har sine egne opplegg) Har fått slått opp diverse instrukser, etc., 
spesielt for brannforebyggende arbeider. 

- Dugnader, vår og høst. 
Har i alle år forberedt og i de fleste av disse årene ledet dugnadene. 

- Vedlikehold av bygg, brygger, utearealer og treningsutstyr i 13 år. 
Hvert år, i disse 13 årene, har jeg, i tillegg til ovennevnte arbeider, bestilt, ledet og 
fått utført vedlikeholdsarbeid. 

  
 
Hedersmerke 
 
Årsmøtet i 2005 vedtok å innføre hedersknapp med eikeløv og at hedersknappen skal tildeles 
medlemmer som klubben ønsker å hedre pga. ekstraordinært arbeid for OKK eller innsats på 
det sportslige området innen kajakksporten. Et hovedpoeng med kriteriene for tildeling av 
hedersknapp er at de skal være mindre strenge enn de kravene som til nå har vært lagt til 
grunn for tildeling av æresmedlemskap.  
 
For tildeling av hedersmerke har styret etablert følgende kriterier, hvor minste et av kriteriene 
skal være oppfylt: 

• Leder av OKKs styre i minst 5 år  
• Tillitsvalgt i OKK i minst 7 år og med betydelig arbeidsinnsats 
• Ekstraordinært arbeid av stor viktighet for OKK 
• Blant de tre beste i senior verdenscup flattvann eller i EM/VM 
• Medaljevinner i minst 3 norgesmesterskap senior flattvann (3 forskjellige år) 
• Vinner av sin klasse minst 3 ganger i internasjonale kajakkregattaer (Tour de 

Gudenå, Dalsland kajakkmaraton, Masters o.l.) 
 
På denne bakgrunn har styret besluttet at følgende personer tildeles Hedersmerket: 
 
Hovedkategori: Tillitsvalgte i minst 7 år med betydelig arbeidsinnsats 
Bjørn Slapø – Klubbsekretær, båthussjef, materialforvalter, kurskoordinator og altmuligmann 
Sissel Helling – Mangeårig klubbvert, organisator av introkurs, varamedlem  i styret 
Cathrine Schjøth – Båthussjef, medlemsansvarlig, kasserer, stevnearrangør 
Elizabeth H.Glad – Mangeårig redaktør 
 Christopher Bull – Formann, nestformann, HMS-sjef, turleder 

 Halvor Oseid – Formann, leder av valgkomite, diverse komiteer for OKK 
 William Gram – revisor og merittert masterspadler 
Frode Stangebye – Nestleder, oppmann for hav, representasjonsoppgaver for klubben 
 Liv Eltvik – Formann, styreverv, redaktør, diverse representasjonsoppgaver for klubben. 
 
Hovedkategori: Ekstraordinært arbeid av stor viktighet for OKK: 
Rolf Halden – Betydelig innsats som reparatør og elektrisk arbeid 
Ivar Sørensen – Betydelig innsats i forbindelse med klubbens bygg og anlegg 
Morten Groven – Betydelig innsats i forbindelse med klubbens tekniske anlegg, 
stevnearrangement og oppmann i havpadling 
Mette Winderen – Forkjemper for ro- padlebane i Bestumkilen;- reguleringsplanen. 
Alf Gervin – Forkjemper for ro- og padlebane i Bestumkilen, ”parksjef” i OKK 
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I tillegg tildeles æresmedlemmene Oluf Gunderson og Anne Wahl hedersmerket for sitt 
ekstraordinære arbeid for klubben, også som tillitsvalgte, som har vedvart etter at de ble tildelt 
sitt æresmedlemskap. 
 
 
Fremtidig vurdering av kandidater til hedersmerket: 
 
OKKs styre gis myndighet til å nedsette en komite bestående av minst tre personer som årlig 
skal fremme et begrunnet forslag på kandidater til styret. Det skal tilsiktes at komiteen ledes 
av en person som ikke har andre tillitsverv i klubben. 
 
Medlemmer skal kunne foreslå kandidater til hedersmerket, og dette skal kunngjøres årlig på 
klubbens hjemmeside. 
 
 


