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Protokoll - Styremøte 5 - 22 
 

Dato 22.08.2022 

Tidspunkt Kl 18 

Sted Oslo Kajakklubb  

Neste styremøte 26.09.2022 

 

Tilstede: 

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

Andre   

Administrasjon Daglig leder 

 
Sak 31-22 Godkjenning av saksliste 
 
 
vedtak: Sakslisten godkjennes 
 
 
Sak 32-22 Protokoll fra styremøte 04-22 
 
 
vedtak: Protokollen godkjennes 
 
 
 
Sak 33-22 Rapportering – Økonomi og drift  
 
 
 
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning. 
 
Sak 34-22 Byggesaker 
 
Det ble orientert om utbedringene av bryggen som skal skje i løpet av september. 
 
Det ble også diskutert videre tyverisikring av klubben, blant annet videoovervåking. Daglig 
leder vil legge frem et forslag på et fremtidig styremøte. 
 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
 
Sak 35-22 Aktivitet 
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OKK har arrangert 6 vellykkede uker med sommerleir for barn. Det var Ingen HMS hendelser 
i løpet av disse ukene. 
 
OKK arrangerte to vellykkede havpadleturer. Den ene gikk fra Molde og den andre fra Solund 
 
Vedtak: Tas til orientering.  
 
 
Sak 36-22 Innstilling stipend OKK elite 
 
Følgende utøvere ble innstilt til stipend: 
 
A stipend Amund Vold: EM og World cup utøver utøver med 8 plass i k2 1000m finale i 
EM 2022. Amund har trent med landslaget dette året under ny landslagstrener. 
Utviklingen har ikke vært så sterk som ønsket det siste året, justering på trening og at 
det tar tid å komme tilbake etter sykdommen er viktig å ha med seg. Amund satser for 
fult mot Paris OL 2024.  
  
A Stipend Eivind Vold: Eivind padlet nylig inn til 4 plass på k-1 5000m i 
Europamesterskapet. Eivind har vært i verdenstoppen og «luktet « på medalje på nesten 
alle løp han har stilt opp i både når det gjelder Maraton og Short track samt 5000m bane. 
Eivind sin målsetting har vært bevist på disse lengre distansene. Eivind har stått utenfor 
landslaget dette året, men kvalifisert seg inn til alle mesterskap. Han er den norske 
padler med best resultat i mesterskap i år. 
  
A Stipend Eirik Usland Gade: Eirik er en ung senior utøver som i år deltok i Nordisk 
mesterskap. Han er enda ikke god nok for de store internasjonale mestaskapene for 
Norge. Eirik ønsker å satse videre og han skal jobbe med å få opp kapasiteten på det 
fysiske. Eirik ønsker å kjempe om plass på landslaget og utvikle seg som utøver for 
fremtiden. Eirik trives veldig godt i OKK og håper på mange år som utøver.  
 
Nestleder Jan Børge Usland erklærte seg inhabil i styrets behandling av stipendtildelingen. 
 
Vedtak: Amund Vold, Eivind Vold og Erik Usland-Gade tildeles A-stipend. A-
stipend settes til 30.000 kr. 
 
Sak 37-22 E-post fra et medlem til styret  
 
OKK har mottatt en e-post fra et medlem angående smittevern/trening i bar overkropp i 
treningsrommene 
 
 
Vedtak: Styret er enig i at det er viktig sak. Det legges ut en nyhet på hjemmesiden 
og det blir hengt opp nye oppslag i treningsrommene for å forhindre at 
medlemmer trener i bår overkropp. 
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Sak 38-22 Orienteringssaker 
 

- Daglig leder går i pappapermisjon fra 1. september. Vil opprettholde en 20 % stilling 
under pappapermen.  


