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Protokoll - Styremøte 10 - 21 
 

Dato 17.01.2022 

Tidspunkt Kl 18 

Sted Oslo Kajakklubb  

Neste styremøte  

 

Tilstede: 

Styret Sveinung Oftedal, Jan Børge Usland, Arne Hornnes, Eva 
Ljosland(teams), Aasmund Berner(teams) og Monica Dost Weisz 

Andre tillitsvalgte  

Administrasjon Daglig leder 

 
Sak 82-21 Godkjenning av saksliste 
 
 
Vedtak: Sakslisten godkjennes 
 
 
Sak 83-21 Protokoll fra styremøte 09-21 
 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes 
 
Sak 84-21 Rapportering – Økonomi og drift  
 
Arne orienterte status på økonomi. Regnskapsåret 2021 er ferdigstilt. Det ble rapportert om et 
resultat på 1,9 mill og medlems inntekter på 5 mill som er vesentlig mer enn budsjettert. Dette på 
grunn av høyere inntekter enn budsjettert. Daglig leder orienterte om status på drift. 

 
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning. 
 
 
Sak 85-21 Budsjett 2022 tredje utkast 
 
Arne gikk igjennom endringene i budsjettet.  
 
Vedtak: Budsjettet vedtas med de innspill som kom på styremøte. Arne 
ferdigstiller i samarbeid med daglig leder og sender på epost til styret før endelig 
budsjett sendes ut som årsmøtepapir 
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Sak 86-21 Forberedelse av årsmøtet 2022 inkludert behandling av styrets forslag til 
årsmøtet 
 
Årsmøte dokumentene ble gjennomgått av styreleder. Det ble lagt frem 3 stk saker som 
styret skal legge frem for årsmøtet. 
 
Vedtak:  

• Enstemmig vedtatt: 
Forslag 9-1 Prinsipper for styrets budsjettdisponeringer før budsjettet 
godkjennes av årsmøtet, legges frem til årsmøtet som foreslått i 
saksdokumentet. 

• Vedtatt mot en stemme: 
Forslag 9-2 Gratis medlemskap til medlemmer som har verv i OKK, legges 
frem til årsmøtet som foreslått i saksdokumentet. 

• Enstemmig vedtatt:  
Forslag 9-3 Bedre sikring av klubben gjennom en utskifting av låsesystemet, 
legges frem til årsmøtet som foreslått i saksdokumentet. 

• Enstemmig vedtatt: 
Øvrige dokumenter til årsmøtet legges frem som foreslått i 
saksdokumentene. Daglig leder fullfører dokumentene før utsendelse til 
klubbens medlemmer. 

 
 
Sak 87-21 Orienteringssaker 
 
Det ble orientert om et prosjekt OKK har med Prospera der Prospera skal gjøre 
brukerundersøkelse i forbindelse med paraprosjektet OKK skal ha i 2022. Dette gjøres i 
samarbeid med Gjensidigestiftelsen. 


