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Protokoll styremøte 11-17  
 

Dato Tirsdag 13.februar 2018 

Tidspunkt Kl. 18.00 

Sted Drammensveien 210 

Neste styremøte Neste er etter årsmøte 

 

Tilstede: 

Styret Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Erik Rønning, Eva Ljosland, 
Martha Winge  

Andre tillitsvalgte Elizabeth Glad 

Administrasjon Anine Lundh (referent) 

 
 

Saksfremlegg: 
 
Sak 1-17 Godkjenning av saksliste 
 
Saker til Eventuelt meldes inn her. Tiltak for å få flere unge havpadlere. Sammen med sak 19. 
Kontingent for unge havpadlere. VM2020 
 
Vedtak: Sakslisten godkjennes med følgende saker meldt inn under eventuelt: Tiltak for å 
få flere unge havpadlere og kontingent for studenter. Tas under sak 25. VM2020. 
 
 
Sak 2-17 Godkjenning av styreprotokoll 
 
Utkast til protokoll for styremøte 10-17 er vedlagt. 
 
Vedtak: Protokoll for styremøte 10-17 godkjennes. 
Bemerket at forslag til medlemsundersøkelse ikke er klart. Følges opp til neste styremøte. 
  
Oppfølging: Daglig leder legger ut godkjent signert protokoll på hjemmesiden. 

 
 
Sak 3-17 Rapportering – Økonomi og drift 
 
Det var en muntlig rapportering om status økonomi og drift. 
 
Vedtak: Fremlagt muntlig rapportering tas til etterretning. 
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Sak 14-17 Byggesaker – Status og fremdrift for bryggeprosjektet og dusjrehabilitering 
 
Erik orienterte om status bygg. Ikke klarhet fra Plan og bygg i forhold til avlastningsbrygga. 
Sveinung tar en oppfølging med Inge Motzfeldt og Plan og Bygg. 
 
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. 
 
Sak 26-17 Søknader om økonomisk støtte 
 
Følgende søknader er innsendt: 
 

 Komm. tilsk. til realisering av privat idrettsanl. (HC-brygge):   460.000 kr 
 Komm. tilsk. til realisering av privat idrettsanl. (avlastningsbrygge): 250.000 kr 
 Inkluderingsmidler: 60.800        
 Arrangementsstøtte - Quadrathlon 
 Arrangementsstøtte – Oslo Kajakksprint 

 
Følgende søknader vil bli innsendt (i nærmeste fremtid): 

 Extrastiftelsen 
 Ullern Bydel 

 
Det vil bli tatt kontakt med: 

 Skandiastiftelsen 
 Eckbos legat 
 Thonstiftelsen 
 UNI-stiftelsen 

 
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. 
 
Sak 27-17 Støtte fra Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse 
 
Bakgrunn: 
Det vises til tidligere orientering om møtet med Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse hvor 
våre ulike støttebehov ble presentert. Det resulterte i at vi sendte inn en søknad som 
vedlagt. Søknadsformålet understøtter flere av klubbens mål. 
 
1. Aktivitetskonsulent (over 4 år – Lønn+ sos. Kostn.)   1.296.000 kr 
2. Aktivitetsstøtte til økonomisk vanskeligstilte barn/unge      140.000 kr 
3. Kajakker/utstyr           626.000.kr 
     SUM         2.062.000 kr 
 
OKK fikk en svært generøs tildeling på 1.031.000 kr som er halvparten av beløpet vi søkte 
om. Støtten gis under forutsetning av at vi klarer å finne en/flere andre partnere som tar den 
andre halvparten. 
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Saksfremlegg for vår oppfølging av tildelingen ble presentert. 
 
Vedtak: 
 

 Vi presenterer en gjennomføringsplan for Eivind Astrups Allmennyttige 
Stiftelse som baserer seg på oppstart med midler fra Astrupstiftelsen og egne 
midler, og en plan for samarbeid med andre partnere.  

 Forutsatt at vi får en gjennomføringsplan som Eivind Astrup Stiftelsen og 
styret godkjenner vil stillingen bli utlyst. 
 
 

Sak 25-17 Årsmøtedokumenter 
 
Gjennomgang av dokumentene til årsmøte som var sendt ut til styret i forkant. Kontingenten 
videreføres i 2019.  Bygg dokument akseptert med små rettelser. Det legges frem samme 
organisasjonsplan som vi har. 
 
Kontingent for studenter ble foreslått og diskutert. Det foreslås å etablere et student 
prosjekt, for eksempel lavterskelturer for å kartlegge interessen.  
 
Innsendt forslag fra Edvard Dæhlin legges frem på årsmøte som et årsmøte dokument. 
Styret sitt synspunkt: Styret ønsker å ha det slik det er i dag, men med bedre oppfølging av 
parkeringsregler. 
 
Innstilling til valgkomiteen legges frem på årsmøte. 
Årsmøte gir det nye styret mandat til å oppnevne representanter til ting og møter. 
 
Dokumentene til årsmøte legges ut på hjemmesiden senest onsdag 21.februar. 
 
Sak 4-17 Orienteringssaker 
 
VM2020 – Markedsgruppe opprettet. Medlemsundersøkelse følges opp av Martha og Anine. 
Nyhetsbrev sendes ut en gang i måneden eller kvartals vis med aktualiteter i klubben.  
 
 
 
________________                   _________________               _______________ 
Sveinung Oftedal                       Jan Børge Usland                      Erik Rønning 
 
 
________________                  _________________ 
Eva Ljosland                               Martha Winge 


