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Styremøte 1-20  Onsdag 1. april kl 18.00 
 
Dato  Onsdag 01.04.2020 
Tidspunkt  Kl. 18.00  
Sted  Digitalt via Teams 
Neste styremøte  

 

 
 
Tilstede:  
Styret  Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Eva 

Ljosland, Arne Hornnes, Ingeborg 
Granheim, Mats Grov, Marit Stange 

Andre tillitsvalgte                                                
Administrasjon/ansatte  Anine Lundh (referent), Katarina 

Liptakova 

 

 
 
Sak 01-20 Godkjenning av saksliste 
 
Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet. 
 
Vedtak: Sakslisten godkjennes 
 
 
Sak 02-20 Rapportering – Økonomi og drift 
 
Økonomi: 

Økonomisk status pr 29.02.2020 

OSLO KAJAKKLUBB  Regnskap pr 
Regnskap 

pr BUDSJETT 

   feb 2020  feb 2019 2020 
DRIFTSINNTEKTER     
Medlemsinntekter (kontingenter mv.) 1) 1 627 100 126 900 3 784 000 
Offentlige inntekter (støtte, bidrag, 
gaver) 2) 60 044 18 279 1 820 000 
Aktivitetsinntekter 3) 39 255 72 320 1 325 000 

Sum driftsinntekter   1 726 399 217 499 6 929 000 

     

     
DRIFTSKOSTNADER      
Aktivitetskostnader 4) 7 545 37 253 1 360 000 
Lønnskostnader 5) 298 251 208 763 1 897 500 
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Avskrivninger 6) 0 0 562 850 
Andre driftskostnader 7) 542 730 345 423 2 371 000 

Sum driftskostnader   848 526 591 439 6 191 350 

     
Finansposter 8) 699 1 391 40 000 

Resultat 9) 878 572 -372 549 777 650 

 
1) Medlemsinntekter. Fordi krav om medlemskontingent og båtplass mv i år er 

sendt ut tidligere enn før, er det allerede kommet inntekter på hele 1.627.100 

kr.  

2) Offentlige inntekter. Lite aktivitet her foreløpig. Når det gjelder budsjettet på 

1.820.000 kr, inneholder dette forventet anleggsstøtte fra Oslo kommune på 

ialt 1,0 mill kr for bygningsarbeidene utført i 2019. Ca 360.000 kr av dette 

gjelder mva-refusjon, som vi dessverre ble forhindret fra å søke om innen 

fristen 1. mars pga forsinkelser med utvidelse av festekontrakten. Disse 

midlene (ca 360.000 kr) vil vi derfor søke om innen fristen i 2021, og de vil 

dermed komme som inntekt først i 2021. 

3) Aktivitetsinntekter. Lite aktivitet her foreløpig. Det gjenstår å kartlegge 

hvordan den planlagte aktiviteten (kurs, stevner og samlinger) framover vil bli 

berørt av tiltakene mot virusepidemien. NIF ber alle idrettslag registrere de 

aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene. Regjeringen har så langt stilt 

til rådighet en tiltakspakke på 600 mill kr til norsk idrett og frivillighet, for tap i 

mars og april. 

4) Aktivitetskostnader. Lite aktivitet her foreløpig.  

5) Lønnskostnader på 298.000 kr er i tråd med budsjett. 

6) Avskrivninger gjøres i forbindelse med regnskapsavslutningen i slutten av året. 

7) Andre driftskostnader på ialt 543.000 omfatter bl.a anskaffelse av nye kajakker 

(93.000 kr), vedlikehold av bygg, brygger, uteområder, elektrisk anlegg 

(226.000 kr) og regnskap/ revisjon (76.000 kr).  

8) Finansposter: Overskuddslikviditet er plassert i Pareto Bank fasttrente 2,1% 1 

år (1,1 mill kr) og Fornebubanken høyrente for tiden 2,15% (1,5 mill kr). 

Renter vil beregnes og inntektsføres ved årslutt. 

9)  Resultat hittil (før avskrivninger): 878.572 kr.  

Total bankbeholdning pr 29.02.2020: 5.426.000 kr. 
Total bankbeholdning pr 23.03.2020: 5.548.000 kr. 

Oppsummert: Fortsatt solid økonomi, men viktig å kartlegge konsekvensene av 
korona og søke om kompensasjon for tap. 
29.3.2020, Arne H. 
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Kommentar: 
Vedr. Spillemidler: Først må forlengelse av festekontrakten godkjennes av Bystyret. 
Festekontrakten er godkjent av Byrådet, og skal behandles av finansutvalget nå, og på et 
snarlig Bystyremøte. Det har medført at momskompensasjon for anleggsinvesteringen i 
2019 ikke vil bli utbetalt i 2020 som forutsatt, men i 2021. 
 
- Vi fikk tildelt 250.000 kroner av Sparebankstiftelsen (høsten 2019) til innkjøp av utstyr 
rettet mot barn og unge. Daglig leder vil sørge for innrapportering og utbetaling. 
 
Driftsrapport ble fremlagt muntlig. 
 
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning. 
 
 
Sak 03-20 Byggesaker 
 
Erik Rønning utarbeidet et orienteringsnotat  
 

Oslo Kajakklubb 
NOTAT til Styremøte nr. 1 i perioden 2020/ 21 vedrørende Byggesaker. Gjelder 
arbeider utført i perioden 01.01.20 til 25.02.20. 
Hensikten med Notatet: Orientere de nye Styret om de arbeider som er blitt vedtatt og utført 
av det avgående Styret samt hva slags arbeider som skal/ bør utføres i 2020. 
 
Bygningsmessige byggearbeider: 
1.0 Nytt skjermtak over gassgrillen og 2 stk stål- benker med betongplate og 

skapdører. 

Orientering: Styret vedtok i Styremøte 14.01.20 å bygge et nytt skjermtak over den 
nye plasseringen av gassgrillen med 2 stk. avlastningsbenker. Som kjent ble det i 
November, mens jeg var i Spania, oppført et meget enkelt stålstativ med tak. Dette var 
min feil da jeg bad Antonio sette opp et enkelt stativ, tilsvarende det nye for polo- 
kajakkene. Da jeg kom hjem kunne jeg ikke godta utførelsen. Skisserte opp et forslag, 
fikk Styrets godkjenning og fikk bygd den løsningen som er utført. Den skal jo stå i 50 
år? Til orientering kan opplyses at det gamle taket ble brukt om igjen samt at firkant- 
stålet i veggene ble brukt i de nye stålskapene. Derav lite ekstrakostnader for OKK. 
Videre er det plassert 2 stk. doble stikkontakter på hver side av benkene samt en 
rustfri utslagsvask i benkeplata med kaldt vann og direkte avløp ned i sjøen. 
I 2019 ble plattingen utvidet etter forslag fra Jan Børge og vedtatt av Styret slik at 
benkene ikke hindret uttak av 4- kajakkene fra lager- benkene. Samtidig fikk vi en 
større plass for de 2 stk. nye bordene med sine benker. 

2.0 3 stk. nye overganger fra Flytebrygga opp de tre nye landgangene. 

Etter forslag fra Styret/ Ingeborg ble det bygd nye rustfrie overganger fra landgangene 
ned på flyte- brygga, tilsvarende det som er gjort på HC- landgangen. Hensikten er at 
man lett kan trille de tyngre kajakkene opp på Hoved- plattingen og frem til 
kajakklagrene. 
Under den siste flommen, da vannet stod over den nye 2.5meter platting- utvidelsen, 
sjekket jeg bryggene og overgangene og så vidt jeg kunne konstatere klarte bryggene 
og overgangene seg, fint. 
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Bygningsmessige vedlikeholdsarbeider, som er utført i perioden: 
3.0 Den årlige sjekken av kajakk- tilhengerne samt ekstra sveising av kajakk- stativ 

som var løsnet. Den ene tilhengeren er under arbeide hos Antonio. De øvrige har jeg 

bestilt av A. 

 

4.0 Ny beinpresse i 2010- hallen. 

Den gamle beinpressa holdt ikke mål og Lars har kjøpt inn en ny billig en. (kr 8.000,-) 
  

5.0 Maling av vegger samt dør- og vinduskarmer i 2010- hallen og på Brua er uført. 

Veggene var noe skadet av utstyr samt at malingen var slitt, spesielt ved vindusveggen.  
 

6.0 EL- arbeider. Følgende vedlikeholds- arbeider er utført: 

- Defekt varmeovn i herre- garderoben er skiftet ut. 

- Taklampe ved tavlerommet i A- hallen er blitt ødelagt av kajakken som henger 

under taket i midtgangen. Lampa er nå skiftet ut. Det er blitt montert en stålplate i 

taket som skal hindre kajakken å ødelegge lampa på nytt. 

- EL- ovnene i 2010- hallen under vinduene var delvis revet ned av trening- 

stativene som står nær veggen der. Disse ovnene er hengt opp igjen. Trenings- 

stativene er nå boltet til gulvet og kan ikke bevege seg mer og ødelegge ovnene og 

veggen. 

 

7.0  Diverse reparasjoner på trenings- stativer. Følgende er utført av Antonio: 

- Skinntrekkene på 5 stk. utstyr var delvis slitt av. Utstyret ble demontert og en 

Salmaker la et nytt trekk på de og A. har montert de opp igjen. I den forbindelse ble 

det mye ekstraarbeider da skruefestene i stativene var slitt ned og måtte bygges 
om. 

- Flyttet gulvmatte- stativet til en mer hensiktsmessig plass i 1999- hallen. 

- For å hindre at trening- stativene flytter seg eller «tipper opp» under trening er 

alle disse stativene blitt boltet til gulvet. Plasseringene er avtalt med Lars. 

- De hvite benkene på balkongen: Disse er overhalt og spikrene er erstattes med 

skruer. De «røde benkene» er delvis gått over og skrudd til. 

 

8.0 Fremtidige arbeider i 2020, som det nye Styret skal/ bør få utført: 

- Maling innvendig av balkongrekkverket samt beisning utvendig. Dette arbeidet 

skal Lars utføre til våren da Lars har fått betaling for arbeidene i 2019. (Ca. 20 

timer) 

- Beisning av frontveggen samt dørene for A- hallen. Ekstra- arbeider, utføres av 

Lars 

- Nytt skjermtak for gassgrillen med spilevegger. Beisning av spilene kan utføres på 

en malerdugnad. Undertaket kan males hvitt, hvis ønskelig. 

- Balkongrekkverket mot Ro- klubben. Den siste, ca. 3meter, delen av rekkverket er 

ikke beiset. Utføres på ovennevnte maledugnad. 

- De røde benkene: Disse må «gås over» hvert år. Løse spikre trekkes ut og erstattes 

av skruer. Bør males på en maledugnad. 

- De hvite benkene på balkongen: Spikrene er skiftet ut med skruer. Bør males. 

- Hoved- plattingen: Her bør alle bordene «gås over» og løse skruer/ spikre dras til. 

- Nytt tak på 1999- hallen. I forbindelse med ny takisolasjon samt nye vindskier skal 

disse vindskiene males/ beises av Antonio. Disse arbeidene inngår i hans tilbud. 
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- I A- hallen, bak døra A-1 er det lagret en del Kebony- bord. Disse var tenkt, først å 

erstatte bord vi må skifte ut, spesielt ved kajakk- polostativet, som er den eldste 

plattingen. Eller, hvis høyvannet fortsetter, til å bygge et trappetrinn opp på de nye 

Sol- dekkene fra Hoved- plattingen.  

- Følg opp «overhalling» av de resterende kajakk- tilhengerne hos Antonio/ Lars.  

Så vil jeg takke for all den oppmerksomhet jeg fikk på Årsmøte. Det har vært 
uhyre interessante 20 år hvor jeg har vært i Styret i OKK og fått bygd ut klubben, 
sammen med de enkelte Styrene, til det klubben er i dag. TAKK!!! 
Oslo 25.02.20. Erik. 

 
 

 
Vårdugnad – På grunn av covid-19 vil det bli organisert minidugnader utendørs med 
maks 5 personer. 
 
Sak 04-20 Tiltak og implikasjoner av covid-19 
 
Covid-19 har hatt en omfattende implikasjon for samfunnet inkludert idretten. 
Følgende temaer ble drøftet: 
 

• Tiltak i OKK for å hundre spredning av smitte i tråd med myndighetenes krav og 
anbefalinger. 

• Mulige økonomiske implikasjoner 
• Mulige støtteordninger 
• Implikasjoner for kommende aktiviteter 

 
Se informasjon fra NIF her: https://www.idrettsforbundet.no/ 
Se informasjon fra Oslo Idrettskrets her: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/ 
 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Det sendes ut ny fellesmail til 
medlemmene med nye retningslinjer som gjelder for idretten og legges ut som sak 
på hjemmesiden. Vi vil ha vakter som under påskedagene sørger for at det er 
forsvarlig avstand mellom folk på brygga og at retningslinjer følges. Det henges opp 
Hold avstand bannere på brygga.  
Oppmenn tar avgjørelser om planlagte aktiviteter skal gjennomføre eller ikke, i 
henhold til gjeldende retningslinjene fra myndighetene. Tidspunkt for aktivitetene 
avtales med daglig leder. 
 
Sak 05-20 VM 2020 
 
Jan Børge redegjorde for status VM 2020. 
Det ble drøftet om implikasjoner som følge av covid-19 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning 

https://www.idrettsforbundet.no/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/
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Sak 06-20 Orienteringssaker 
 
NC2 – Vi avventer mht covid-19 om det kan arrangeres. Det vil uansett søkes om 
tillatelse fra Oslo Kommune. Det utarbeides en HMS-manual for stevnet. 
 
Kurs – Kurs startes opp etter planen satt opp av kursansvarlig. De tilrettelegges i 
henhold til smittevernregler.  
 
 
 
 
 
 
 
Sveinung Oftedal                                    Jan Børge Usland                            Arne Hornnes 
 
 
 
 
Eva Ljosland                                           Ingeborg Granheim                        Mats Grov 
 


