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Protokoll - Styremøte 4 - 22 
 

Dato 23.06.2022 

Tidspunkt Kl 18 

Sted Oslo Kajakklubb  

Neste styremøte  

 

Tilstede: 

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

Andre   

Administrasjon Daglig leder 

 
Sak 22-22 Godkjenning av saksliste 
 
 
Vedtak: Sakslisten godkjennes 
 
 
Sak 23-22 Protokoll fra styremøte 03-22 
 
 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes 
 
 
 
Sak 24-22 Rapportering – Økonomi og drift  
 
 
 
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning. 
 
Sak 25-22 Byggesaker 
 
Ny HC- landgang og HMS sikre de andre landgangene 
 
Det ble foreslått å bestille ny HC-landgang, bom til motorbåt og rekkverk til de eksisterende 
bryggene.. Total prisen for alt inklusive HC-landgang er 173 500,- 
 
Klubben har allerede fått tildelt 50 000,- fra sparebankstiftelsen til HC-landgang og det har 
blitt sendt inn søknad for det resterende beløpet til Lotteri- og stiftelsestilsynet på 90 000 kr.  
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Vedtak: Det bestilles ny HC- landgang, en bom til motorbåt og rekkverk til de eksisterende 
bryggene. Det hele har en totalpris på 173 500,-  
 
Sak 26-22 Fastsette gebyr for tapt nøkkelbrikke 
 
Det foreslås et gebyr på 200 kr ved tap av nøkkelbrikke. Daglig leder har også sett på 
muligheten for å kjøpe inn armbånd medlemmer kan bruke som nøkkel når de er på vannet. 
Det foreslås at klubben tilbyr medlemmene å kjøpe dette i tillegg til nøkkelbrikke for samme 
sum som gebyret ved tap av nøkkelbrikke.  
 
Vedtak: Ved tap av nøkkelbrikke settes gebyr for ny nøkkelbrikke til 200 kr 
 
Sak 27-22 Aktivitet 
 
Sommerleiren er godt i gang. 25 plasser over 6 uker er fylt opp. OKK hadde et vellykket 
paraarrangement i samarbeid med LARS stiftelsen  
 
Vedtak: Tas til orientering 
 
 
Sak 28-22 Betingelser avtale aktivtetskonsulent 
 
Betingelsene ble diskutert 
 
Vedtak: Vi gir tilbud til aktivitetskonsulent i tråd med det som ble diskutert på 
styremøtet.  
 
 
Sak 29-22 Gjennomgang av Prospera rapporten 
 
OKK lager en refleksvest med «SPØR MEG» på ryggen som de som ønsker å være til hjelp kan 
ta på seg den.  
 
OKK tar opp mandatet til parautvalget. Styret inviterer arbeidsutvalget til et styremøte etter 
sommeren. Ser behovet på sjekkliste. 
 
Styret vil se på muligheten for økonomiske støtteordninger for medlemskontingenten.  
 
Vedtak: punktene som fremgår av referatet gjennomføres. Parautvalget vil bli 
invitert til et styremøte.  
 
 
Sak 30-22 Orienteringssaker 
 
Daglig leder informerte om sin pappapermisjon. 


