OSLO KAJAKKLUBB
Protokoll - Styremøte 08 - 21
Dato
Tidspunkt
Sted
Neste styremøte
Tilstede:
Styret
Andre tillitsvalgte
Administrasjon
Sak 66-21

23.11.2021
Kl 18
Oslo Kajakklubb

Jan Børge Usland, Arne Hornnes, Eva Ljosland, Eva Langballe,
Aasmund Berner og Monica Dost Weisz
Bastien Jalut (kun på sak 67-21)
Daglig leder

Godkjenning av saksliste

vedtak: Sakslisten godkjennes
Sak 67-21

Evaluering av sesongen 2021 – rapportering fra SUP gruppen

OKK har kjøpt inn godt med utstyr som gjør at vi har mulighet for en stor aktiv gruppe. OKK
er nå en ledende klubb i SUP. Det har vært arrangert onsdagstrening med litt liten
deltagelse. En jobb må gjøres for å få andre medlemmer til å få opp øynene for denne nye
grenen. Det har vært arrangert noen kurs som har vært veldig vellykket. NPF har tatt inn
SUP som egen gren og arbeidet med en kursstige er i gang.
Mål for neste sesong:
- Fortsette aktiviteter på onsdager.
- Ha flere aktiviteter med parapadlere.
- Gjøre en jobb for å få flere medlemmer til å bli med på trening.
- Ha en konkurranse av et slag for å vise frem idretten.
vedtak: Tas til etterretning

Sak 68-21

Protokoll fra styremøte 07-21

vedtak: Protokollen godkjennes
Sak 69-21

Rapportering – Økonomi og drift

Arne orienterte status på økonomi og oppsummerte med at klubben fortsatt har en solid og god
klubbøkonomi. Daglig leder orienterte om status på drift.

OSLO KAJAKKLUBB
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.
Sak 70-21

Byggesaker

Dugnad ble gjennomført 16. november. Det ble utført en grundig rengjøring innvendig.
Vedtak: Tas til etterretning
Sak 71-21

Aktivitet

OKK har fornyet avtalen med Eivind Astrup Allmennyttige stiftelse. Klubben vil motta
350 000,- i året de neste 4 årene som skal dekke 50 % stilling for aktivitetskonsulent og
50 000,- til reparasjon og nytt utstyr.
Vedtak: Tas til etterretning.

Sak 72-21

Budsjett 2022 første utkast

Arne gikk igjennom 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 73-21

gjennomgang av vedtekter for båtplasser

Vedtektene ble gjennomgått, feil i henvisninger til loven og utdatert informasjon ble
oppdaget.
Vedtak: Daglig leder og båthussjefen lager et utkast med endringer i vedtektene
og retningslinjene for båtplasser som legges for styret.

Sak 74-21
•
•

Orienteringssaker

Covid-19: Det blir satt opp skilt med påminnelser på Covid-19 anbefalinger og
hygieniske regler
OKK ønsker å arrangere lagbåt NM og en NC i bestumkilen på starten av året i 2022.
Ønske om dette blir lagt frem på ledermøtet med alle flattvannsklubbene 27.
november.

