
 

OSLO KAJAKKLUBB  

 
 

 

Protokoll - Styremøte 04 - 21 
 

Dato 21.06.2021 

Tidspunkt Kl 18 

Sted Oslo Kajakklubb  

Neste styremøte  

 

Tilstede: 

Styret Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Arne Hornnes, Eva Langballe, 
Monica Weisz, Mats Grov, Eva Ljosland og Aasmund Berner  

Andre tillitsvalgte  

Administrasjon Daglig leder  

 
Sak 31-21 Godkjenning av saksliste 
 
 
Vedtak: Sakslisten godkjennes 
 
 
Sak 32-21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03-21 
 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes. 
 
Sak 33-21 Rapportering – Økonomi og drift 
 
Det ble rapportert om medlemsintekter på over 4 mill, dette er svært bra så tidlig på 
sesongen. Fortsatt moderate kostnader på aktivitet hittil i år, men her vil kostnadene øke i 
tiden som kommer. Oppsummert er det et positivt økonomisk bilde.  
 
På drift ble det rapportert om mye nye medlemmer. OKK har nå over 2250 medlemmer. 
Nesten alle kajakkene er reparert og i drift.  
 
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning. 
 
 
 
Sak 34-21 Byggesaker 
 
Budsjettene er allerede brukt opp på bygg og vedlikehold, Mats og Lars ytet et ønske om å 
bruke det som trengtes på denne budsjettgruppen i år, så det blir lettere å sette opp et riktig 
budsjett til neste år. 
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Daglig leder la frem behovet for ny rullestolheis. Prisen på ny heis er 145 000,- eskl. Mva. 
gammel heis er ikke lenger godkjent som UU og med vår satsing på para padling er det viktig 
at de også får brukt resten av anlegget.   
 
Vedtak: Redegjørelsen vedr. status for klubbens bygg og anlegg tas til etterettning. Styret 
vedtar enstemmig å kjøpe inn og montere heis i henhold til tilbudet 145 000,- eksl.mva. 
Lars ser på muligheten og innhenter tilbud for sykkelstativer Med 2 etasjer. 
 
 
Sak 35-21 Aktivitet  
 
Det ble apportert om en vellykket første dag på sommerleir. Det syntes at det er litt strammere 
rammer rundt leiren i år.  
 
 
Vedtak: Tas til orientering  
 
Sak 36-21  Installere varmepumpe/AC på kontor 
 
Daglig leder la frem forslag om å få installert varmepumpe/AC på kontoret da det blir 
ekstremt varmt der når solen står på hele dagen  
 
Vedtak: Styret godkjenner bestilling av varmepumpe til kontoret. Prisen er 21,990 inkl. 
montering. Noe påslag kan komme om ekstra rør trengs ved montering.  
 
Sak 37-21 Status for tiltak vedr. covid-19 
 
Det er nå kun 1 m regelen vi må forholde oss til som klubb.  
 
Vedtak: Tas til orientering.  
 
 
Sak 38-21 Orienteringssaker 
 
 

- For å forbedre informasjonen til medlemmene skal vi presentere de som jobber for 
klubben på hjemmesiden med bilde og hva de gjør.  

- Eva Langballe tar over som båthussjef 
 


