
 

 

OSLO KAJAKKLUBB  

 

 

 
 

Protokoll - Styremøte 07 - 20 
 

Dato Torsdag 12.11.2020 

Tidspunkt Kl. 18.00 

Sted Teams 

Neste styremøte 15.12.2020 Kl 18:00 

 
 

Tilstede:  

Styret Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Arne Hornnes, Eva Ljosland, 
Marit Stangeby, Mats Grov  

Andre tillitsvalgte  

Administrasjon Daglig leder, aktivitetskonsulent og kursansvarlig  

 
 
Sak 47-20 Godkjenning av saksliste 
 
Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet. 
 
Vedtak: Sakslisten godkjennes 
 
 
Sak 48-20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06-20 
 
Vedtak: protokoll 06-20 godkjennes 
 
 
Sak 49-20 Rapportering – Økonomi og drift 
 
Arne presenterte økonomirapporten. Fortsatt en god økonomisk situasjon i klubben. 
 
Daglig leder presenterte driftsrapporten.  
 
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.  
 
Sak 50-20 Orientering sesongen 2020 – kurs 
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Kursansvarlig meldte om en spesiell sesong der vi klarte å holde alle kursene som var 
planlagt selv om noen måtte gå med litt færre deltagere i starten. Det ble gjennomført 
nærmere 100 kurs. 35 av de var bedriftskurs. Det ble ikke holdt teknikkurs framdrift 
pga. stengt treningsrom og ikke rullekurs pga. smittevernhensyn. Til neste år planlegges 
det for like stor aktivitet som denne sommeren. Vi vil legge til rette for at alle nye 
medlemmer som har tatt introkurs i år kan gå videre i våttkortstigen til neste år. Det må 
derfor gjøres et arbeid for å få flere kursledere til å holde kurs.  
 
Vedtak: Tas til orientering. Styret ber daglig leder i samarbeid med kursansvarlig 
kalle inn til et møte med alle aktuelle aktivitetsledere for å planlegge 
kursvirksomheten for 2021. Det skal utarbeides en terminliste for kurs som legges 
ut og promoteres tidlig.  
 
 
Sak 51- Budsjett 2021 første utkast   
 
Arne gikk igjennom hele budsjettet og utarbeider et revidert forslag til neste styremøte.  
 
 
Vedtak: Arne utarbeider revidert forslag til budsjett til neste styremøte i tråd med 
føringene som ble lagt på styremøtet. 
 
 
Sak 52-20 Ny SUP aktivitetsgruppe 
 
SUP er en gren som vokser veldig fort og har nylig kommet inn i ICF, som skal arrangere 
VM i 2021. Administrasjonen har vært i kontakt med flere ressurspersoner som ønsker å 
opprette en egen SUP gruppe i OKK. Å være tidlig ute med SUP vil være en stor fordel for 
OKK. 
 
Vedtak: Styret ber administrasjonen legge fram en plan hva man ser for seg at 
gruppen skal gjøre i 2021, med et budsjett til neste på neste styremøte.  
 
Sak 53-20 Parasatsning i OKK 
 
OKK har det siste året fått flere parapadlere som har vært veldig fornøyd med klubben 
og miljøet vi har her. Luis Gran og Christine Utne har sagt seg villig til å jobbe med å lage 
et tilbud til flere med samme problem, så de også kan få oppleve den fantastiske klubben 
vi har.  
 
Vedtak: Oppretter et arbeidsutvalg for å fremme parapadling i OKK ved oppstart 
består arbeidsutvalget av Luis Gran og Christine Utne. Arbeidsutvalget rapporterer 
til daglig leder.  
 
Sak 54-20 Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig i OKK 



 

 

OSLO KAJAKKLUBB  

 

 

 
Styret må utnevne en barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig. Katarina Liptakova 
har vært barneidrettsansvarlig og Anine Lundh har vært politiattestansvarlig. Foreslår 
at det endres til Stein Hagen som barneidrettsansvarlig og Lars Hjemdal som 
politiattestansvarlig. 

 
Forslag til vedtak: Barneidrettsansvarlig endres til Stein Hagen og 
Politiattestansvarlig til Lars Hjemdal 
 
Sak 55-20 Orienteringssaker 
 

- VM 2020 selskapet avvikles. Aksjekapitalen på kr 75 000,- som klubben har skutt 
inn, blir sannsynligvis tilbakebetalt i 2021 

- Lars og Jan Børge deltok på klubbmøte med NPF. Alle klubbene melder om stor 
vekst i 2020.  

- OKK tar kontakt med redningsselskapet for å høre om muligheten for opprettelse 
av et samarbeid. 

 
 
 
 
 
 


