OSLO KAJAKKLUBB
Protokoll - Styremøte 3 - 21
Dato
Tidspunkt
Sted
Neste styremøte

23.05.2022
Kl 18
Oslo Kajakklubb

Tilstede:
Styret

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

Andre
Administrasjon
Sak 14-22

Daglig leder

Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes
Sak 15-22

Protokoll fra styremøte 02-22

Vedtak: Protokollen godkjennes med de endringene som kom på møtet

Sak 16-22

Rapportering – Økonomi og drift

Det ble orientert om klubbens drift og økonomi.
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning.
Sak 17-22 Byggesaker
Det ble informert om at arbeidene i forbindelse med nøkkelsystemet starter opp 30. mai
og arbeidene vil ta et par dager. Det er pr. Fredag 20. mai blitt delt ut 1053
nøkkelbrikker.
Resultatene fra setningsnivellementet som er blitt gjort av den gamle delen av klubben
ble gjennomgått.
Vedtak: Tas til orientering

Sak 18-22 Aktivitet

OSLO KAJAKKLUBB
Det ble orientert om klubbens aktivitet.
Vedtak: Tas til orientering
Sak 19-22

Utvidelse av aktivitetskonsulentstilling

Okk har fått midler fra Eivind Astrup Allmennyttige stiftelse, Bufdir og
sparebankstiftelsen til å øke aktivitetskonsulentstillingen til en 100 % stilling
Vedtak: Stillingen som aktivitetskonulent utvides til en 100 % prosjektstilling med

varighet på 3 år. Styreleder og daglig leder følger opp ved å inngå kontrakt med OKKs
aktivitetskonsulent. Stillingsbeskrivelsen sendes til styret før stillingsinstruksen er
bindende.

Sak 20-22

Gjennomgang av Prospera rapporten

Vedtak: På grunn av kort tid til forberedning tas gjennomgangen på neste
styremøte.
Sak 21-22

Orienteringssaker

Jan Børge deltok på et møte med nabolagsfabrikken som har fått midler til å gjøre
opplagsplassen innerst i bestumkilen til et mer attraktivt område for allmenheten.
Vedtak: Tas til orientering
Det ble diskutert om topputøvere som får forespørsler om kurs kan få holde det på klubben
mot at de betaler en driftskostnad.
Vedtak: Topputøvere som mottar stipend i OKK kan holde kurs i Klubben mot en
driftskostnad på 2000,- som går til klubben. De aktuelle bedriftene skal faktureres gjennom
OKK.

