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Protokoll - Styremøte 06 - 20 
 
Dato Mandag 15.10.2020 
Tidspunkt Kl. 18.00 
Sted OKK 
Neste styremøte 12.11.2020 Kl 18:00 
 
Tilstede: 
Styret Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Arne Hornnes, Eva Ljosland, 

Marit Stangeby, Mats Grov  
Andre tillitsvalgte  
Administrasjon Daglig leder 
 
Sak 39-20 Godkjenning av saksliste 
 
Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet. 
 
Vedtak: Sakslisten godkjennes 
 
 
Sak 40-20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04-20 
 
Vedtak: Protokoll 04-20 godkjennes 
 
 
Sak 41-20 Rapportering – Økonomi og drift 
 
Arne presenterte økonomirapporten. Fortsatt en god økonomisk situasjon i klubben. Vi 
har økte medlemsinntekter, og vi har økte lønnsutgifter. Daglig leder og Arne forbereder 
grep for god budsjettstyring i forbindelse med budsjett 2021. 
 
Daglig leder presenterte driftsrapporten 
 
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning. 
 
 
Sak 42-20 Orientering sesongen 2020 - oppmenn 
 
  
Oppmann polo meldte om en god sesong på tross av at det ikke har vært noen 
konkurranser. Bra rekrutering i sommer har ført til 2 nye lag. Et jentelag og et 
ungdomslag. Vi har nå totalt 4 lag.  
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Oppmann surfski meldte at det har vært en spesiell sesong. Det har allikevel skjedd mye 
positivt. Det har vært en økning i antall surfski padlere og mandagstreningen har gått 
som normalt. Utskiftning av flere mer solide surfski har før til mindre skade på 
kajakkene.  
 
Hovedtrener for flattvann meldte om færre konkurranser enn hva vi er vant med, men 
OKK har gjort det bra i de konkurransene som har vært. Spesielt gøy er det at 
ungdommene begynner å gjøre det bra. Rekrutteringen har også vært bedre enn på 
mange år.  
 
Oppmann hav meldte at det har vært mange avlysninger på starten av året. Onsdags og 
torsdagspadlingen kom i gang senere enn planlagt. Det ble arrangert to sommerturer og 
aktivitetslederen vært på en treningshelg i Portør 
 
Vedtak: Tas til orientering 
 
 
Sak 43-20 Prosess for budsjett 2021 
 
Arne la frem forslag til tidsplan for budsjett 
 
Vedtak: Forslag til tidsplan for budsjett 2021 godkjennes  
 
 
 
Sak 44-20 Nytt Intern nett  
 
Daglig leder la frem tilbud og forklarte fordelene. Styret vil ha en totalpris med raskere 
nett for å få mer ut av investeringen. 
 
Vedtak: Daglig leder opparbeider en total pris for raskere nett og nytt intern nett.  
 
 
Sak 45-20 Søknad fra medlem om å stå parkert på HC parkering 
 
Et medlem med svært dårlige og nylig opererte knær søkte om å stå på HC parkering på 
klubben. Styret ønsker at alle som parkerer på HC parkering har gyldig HC bevis fra 
kommunen, men en tidsbegrenset tillatelse kan gis ut i spesielle tilfelle.  
 
Forslag til vedtak: Søknad innvilges med tidsbegrensing. 
 
 
Sak 46-20 Orienteringssaker 
 

- Det blir ikke noe VM i Sandvika i 2021 
- Julemøte 15. desember 

 


