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Protokoll - Styremøte 7 - 22 
 

Dato 17.10.2022 

Tidspunkt Kl 18:00 

Sted Oslo Kajakklubb  

Neste styremøte 15.11.2022 

 

Tilstede: 

Styret Sveinung Oftedal, Eva Ljosland, Aasmund Berner, Eva Langballe, 
Arne Hornnes og Jan Børge Usland (Teams) 

Andre  På sak 48-22: Pim Laken, Jon Anders Berthelsen, Vibeke Hafstad og 
Tom Selvik  

Administrasjon Daglig leder 

 
Sak 47-22 Godkjenning av saksliste 
 
 
Vedtak: Sakslisten godkjennes 
 
Sak 48-22  Evaluering av sesongen 2022 – rapportering fra gruppene 
 
Surfski: 

- Fornøyd med nye surfski. Reparasjon en flaskehals.  
- Mandagstrening har vokst gradvis. God stemning i gruppen 
- Antall damer har økt, det er positivt! 

Mål for neste år:  
- Organisere downwind i Oslofjorden. 

 
Polo:  
 

- 5 nye faste spillere som er rekruttert fra elvepadling.  
- 6 i snitt på trening i sommer. 16 på det meste.  
- Det ble arrangert NC ved klubbhuset.  
- OKK tok NM gull i skien!   
- Gruppen har rest på flere hytteturer sammen.  

 
Flattvann: 
 

- Gruppen har deltatt på alle NC og NM som har blitt arrangert i 2022  
- Junior resultatene har vært en opptur med Håkon som har tatt flere medaljer i både 

NM og nordisk + NM gull på K2 200m!  
- 28 utøvere i 2022 som har deltatt på NC.   
- Fortsatt for få jenter. Her må det gjøres en jobb!  
- Mangelfull deltagelse i noen årsklasser.  

Målsetting:  
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- Være Norges ledende kajakklubb i 2025 
- Ha k4 i alle årsklasser 
- Over 20 padlere på konkurranser.  

 
Vedtak: Tas til orientering 
 
Sak 49-22 Protokoll fra styremøte 06-22 
 
 
Vedtak: Protokollen godkjennes 
 
 
 
Sak 50-22 Rapportering – Økonomi og drift  
 
Arne rapporterte om klubbens økonomi og daglig leder om klubbens drift. 
 
Vedtak: Fremlagt økonomirapport og driftsrapport tas til etterretning. 
 
 
Sak 51-22 Aktivitet 
 
Det meste som var å rapportere ble sagt under gruppenes evaluering 
 
Vedtak: Tas til orientering 
 
 
Sak 52-22 Forslag til organiseringen av kursvirksomheten i klubben 
 
Styret diskuterte hvordan en eventuell omorganisering av kursvirksomheten i OKK kunne se 
ut.  
 
 
Vedtak: Det utarbeides et forslag til neste styremøte til hvilket mandat og hvordan 
en utforming av en kurskomite skal se ut til neste styremøte, i tråd med 
diskusjonene på styremøtet. 
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Sak 53-22  Tidsplan for budsjettprosess 
 
Kasserer leste opp forslag til tidsplan for budsjettprosess. 
 
Vedtak: Følgende tidsplan ble vedtatt: 
17.10 - Styremøte. Eventuelle budsjettforutsetninger 
19.10 - Sende invitasjon til budsjettansvarlig/gruppelederne om budsjettinnspill 
03.11 - Frist for å levere innspill 
10.11 - Budsjett 2023 versjon 1 foreligger 
15.11 - Styremøte. Behandling av budsjett versjon 1 
17.11 - Eventuelle krav om justeringer 
01.12 - Frist for å levere justerte innspill 
08.12 - Budsjett 2023 versjon 2 foreligger 
19.12 - Styremøte - Mulig budsjettbehandling 
xx.01.2023 - Styremøte januar - Fastsettelse av endelig budsjett 2023 
 
 
Sak 54-22 Orienteringssaker 
 

- Aasmund hadde en omvisning av klubben til et av medlemmene i Njård som var 
meget imponert over OKK 


