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Protokoll - Styremøte 07 - 21
Dato
Tidspunkt
Sted
Neste styremøte
Tilstede:
Styret

Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Arne Hornnes, Mats Grov, Eva
Ljosland og Monica Dost Weisz

Andre tillitsvalgte
Administrasjon
Sak 55-21

26.10.2021
Kl 18
Oslo Kajakklubb

Daglig leder

Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes
Sak 56-21

Evaluering av sesongen 2021 – rapportering fra gruppene

Flattvann junior/rekrutt:
En amputert sesong, men deltatt på mye etter sommeren. Klubben tok NM gull for 11 året
på rad i k4. Eivind tok kongepokalen og Amund er tilbake etter kreftsykdommen.
Utfordringen har vært å få flere jenter inn i klubben. Det må det jobbes med til neste år.
Polo:
OKK arrangerte Norges Cup. Dessverre var det bare to klubber som deltok. Mange unge
faller av. Grunnen kan være at de ikke har padletekniske nok ferdigheter. OKK har tre lag, og
planlegger treninger i innendørsbasseng på NIH hele vinteren.
Hav:
Året har være som for alle med mye avlysninger i starten av mai, men i mai kom vi i gang
med mye aktivitet. Det ble opprettet en mellomgruppe som har gjort at det kreves enda
flere aktivitetsledere. Dette er en stor utfordring og klubben må jobbe aktivt de neste årene
for å få flere til å lede onsdags og torsdagsturer. Klubben har arrangert flere lengre turer
som har vært veldig vellykket og populære.
Surfski:
Surfskigruppen har hatt mandagstrening gjennom hele sesongen med godt oppmøte.
Stemmingen er god, men det er ikke så mange av de som er med som er interessert i å
konkurrere. OKK har en god bredde i båtparken med båter som passer de fleste. Det er en
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utfordring at det er få som har trener 1 utdanning. Et mål er å få flere til å ta denne
utdanningen. Det er også et mål å få arrangert en surfskikonkurranse til neste år.

Vedtak: Tas til orientering

Sak 57-21

Protokoll fra styremøte 06-21

Vedtak: Protokollen godkjennes med de endringene som foretatt på styremøtet.

Sak 58-21

Rapportering – Økonomi og drift

Arne orienterte om status økonomi. Daglig leder orienterte om status på drift.
Vedtak: Tas til orientering

Sak 59-21

Byggesaker

Det ble informert om maling av ventilasjonsanlegg og vi har en ungdom som er betalt av
bydelen som tar seg av utvendig vedlikehold. Dugnad planlegges en ettermiddag i november
med fokus på innvendig arbeid.
Det skal foretas en HMS-gjennomgang med nødvendige endringer.
Vedtak: Tas til orientering
Sak 60-21

Aktivitet

OKK disponerer gymsal på Lilleaker skole gjennom hele vinteren. Dette vil gjøre det enklere å
arrangere treninger med lek og moro for de unge og basis treninger for de eldre.

Forslag til vedtak: Tas til orientering
Sak 61-21

Gjennomgang av langtidsplan

Langtidsplanen ble gjennomgått, og spesielt følgende punkter i planen: Mulig etablering av
et nøkkelkortsystem i klubben, sikring av klubben mot tyveri, Forbedring av hjemmesiden og
bruk av sosiale medier.
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Vedtak: Styret og daglig leder vil følge opp langtidsplanen i tråd med de merknadene som
fremkom på møtet.

Sak 62-21

Tidsplan for budsjettprosess

26.10 - Styremøte. Klarlegge eventuelle satsinger/tiltak/retningslinjer/forutsetninger med
budsjettmessig betydning
27.10 - Sende ut invitasjon til gruppelederne til å komme med budsjettinnspill
10.11 - Frist for gruppelederne til å levere innspill
17.11 - Budsjett 2022 versjon 1 foreligger
23.11 - Styremøte. Behandling av budsjett versjon 1
24.11 - Eventuelle krav til gruppene om justeringer
01.12 - Frist for gruppelederne til å levere justerte innspill
06.12 - Budsjett 2022 versjon 2 foreligger
13.12 - Styremøte desember - Mulig budsjettbehandling
xx.01.2022 - Styremøte januar - Fastsettelse av endelig budsjett 2022
Vedtak: Planen i saksfremlegget benyttes for å legge frem budsjettet for 2022.
Sak 63-21

Revidering av økonomistyringsprinsipper

Daglig leder og Arne har oppdatert klubbens økonomistyringsprinsipper til dagens rutiner.
Dokumentet ble gjennomgått på møtet.
Vedtak: Reviderte økonomistyringsprinsipper fastsettes med virkning fra d.d.
Sak 64-21

Pensjonsordning for ansatte i OKK

Oppfølging av sak fra forrige styremøte.
Vedtak: Pensjonsavtalen for klubbens ansatte justeres til 5 prosent.

Sak 65-21

Orienteringssaker

Daglig leder og styreleder hadde et møte med idrettsavdelingen i BYM. Det var et veldig godt
møte der vi fikk fremhevet våre viktigste saker. Referat fra møtene sendes til
styremedlemmene.

