OSLO KAJAKKLUBB
Protokoll - Styremøte 08 - 20
Dato

Onsdag 16.12.2020

Tidspunkt

Kl. 18.00

Sted

Teams

Neste styremøte

13.01.2021 kl 18.00

Tilstede:
Styret

Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Arne Hornnes, Eva Ljosland,
Mats Grov, Aasmund Berner og Ingeborg Granheim

Andre tillitsvalgte
Administrasjon

Sak 56-20

Daglig leder

Godkjenning av saksliste

Eventuelle nye saker meldes inn under dette agendapunktet.

Vedtak: Sakslisten godkjennes
Sak 57-20

Godkjenning av protokoll fra styremøte 07-20

Vedtak: protokoll 07-20 godkjennes
Sak 58-20

Rapportering – Økonomi og drift

Arne meldte om hyggelige tall og forklarte at klubben er i en god økonomisk situasjon.
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.
Sak 59-20

Byggesaker

OSLO KAJAKKLUBB
Mats la frem fire prosjekter med en totalpris på ca. 1,9 mill. De fire prosjektene er Nytt
kjøkken, Rette opp terrasse med ny membran. Bytte ut gjenbrukt ventilasjonsanlegg i
2016-hallen og utbedre/kjøpe ny HC landgang.
Vedtak: Mats setter opp en liste med hvilke prosjekter som skal prioriteres.
Prosjektene som er opplistet i saksfremlegget, legges inn i budsjettforslaget for
2021. Daglig leder sammen med Sveinung og Mats setter seg ned for å søke støtte.
Sjekker også med bymiljøetaten om det er mulig å få spillemidler på noen av
prosjektene.
Sak 60-20 Forslag til SUP aktivitet og budsjett for 2021
Lars la frem forslag til aktivitet som baserer seg på frivillig arbeid. Budsjett består
hovedsakelig av innkjøp til nytt utstyr

Vedtak: Godkjenner opprettelse av SUP-gruppe og legger inn Sup-budsjettet i 2021
budsjett.
Sak 61-20 Budsjett 2021 andre 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 styremøte. Arne sammen med daglig leder tar kontakt
med oppmann hav og surfski for å diskutere deres utstyrsbudsjett.
Sak 62-20 Revidert Langtidsplan
Sveinung gikk igjennom noen endringer. Revidert langtidsplan blir sendt videre til
gruppene så de kan legge inn sine ønsker.
Vedtak: Revidert langtidsplan sendes ut til klubbens oppmenn så de kan komme
med forslag innen neste planlagte styremøte.
Sak 63-20
1
2
3
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Forberedelse av årsmøtet

Hva
Utarbeide budsjettforslag
Regnskap
Kontakte revisor
Årsmelding

Hovedansvarlig
Arne
Arne
Arne
Sveinung

Tidsløp
Medio januar
Primo januar
Primo januar
Medio januar

OSLO KAJAKKLUBB
5
6
7
9
10

Kontrollutvalg
Lovendring
Kontingenter
Foreslå valgkomite
Innkalling

Daglig leder/Arne/Sveinung
Sveinung
Sveinung/Arne
Alle
Sveinung/Daglig Leder

Før jul
Til årsmøtet
Til årsmøtet
Til årsmøtet
Medio Januar

vedtak: Forslag godkjennes
Sak 55-20
-

Orienteringssaker

Styret gikk sammen gjennom en spørreundersøkelse om NPFs virksomhetsplan

_______________________
Sveinung Oftedal

__________________________
Jan Børge Usland

__________________________
Arne Hornnes

_______________________
Eva Ljosland

__________________________
Mats Grov

___________________________
Ingeborg Granheim

