OSLO KAJAKKLUBB
Protokoll - Styremøte 05 - 21
Dato
Tidspunkt
Sted
Neste styremøte

23.08.2021
Kl 18
Oslo Kajakklubb

Tilstede:
Styret

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

Andre tillitsvalgte
Administrasjon
Sak 39-21

Daglig leder

Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes

Sak 40-21

Godkjenning av protokoll fra styremøte 04-21

Vedtak: Protokollen godkjennes.
Sak 41-21

Rapportering – Økonomi og drift

Det ble rapportert om medlemsinntekter på over 4,7 mill det er godt over årets budsjett.
Fortsatt noe lavere aktivitetskostnader enn forventet, men dette kan skyldes covid-19
restriksjonene før sommeren. Oppsummert: Ingen overraskelser i tallene, og fortsatt en solid
og god klubbøkonomi.
På drift ble det rapportert om mange medlemmer, OKK nærmer seg nå 2400 medlemmer.
Etter innkjøp av 30 nye HAV kajakker er båtparken i god stand.
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.

Sak 42-21 Byggesaker
Bord til kjøkken er levert. Det gjenstår noen små arbeider igjen for å avslutte årets
byggprosjekter.

OSLO KAJAKKLUBB
Vedtak: tas til orientering

Sak 43-21

Aktivitet

Det ble rapportert om en vellykket og kontrollert sommerleir. Vi tror suksessfaktoren har
vært god planlegging og bruk av erfarne og flinke ledere og trenere sammen med noen
ferske. Dette gjør at vi får erfarne ledere også i fremtiden.
OKK hadde en vellykket Aktivitetsdag for parautøvere i samarbeid med NPF, Lars
(Landsforeningen for ryggmargsskadde), Momentum og KNS og Norsk Seilforbund. Det var
totalt 70 utøvere som var med på aktivitetsdagen. Mange seilte og var på båttur fra KNS,
men totalt 25 utøvere var på OKK sin brygge og fikk prøve padling. Okk stilte med 12
aktivitetsledere/trenere.
Styret skal se på muligheter for å gjøre det mer attraktivt å være frivillig aktivitetsleder for
klubben.

Vedtak: Tas til orientering
Sak 44-21 Orienteringssaker
-

Eva Langballe har nå offisielt overtatt vervet som båthussjef.

