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1 c: Saksliste
Årsmøte i NRPK onsdag 9. mars 2016 kl. 18.30 på Rustadsaga Sportsstue
Saker til behandling:
1. Konstituering
a. Godkjenning av de stemmeberettigede
b. Godkjenne innkalling
c. Godkjenne saksliste
d. Godkjenne forretningsorden
e. Valg av møteledelse
f. Valg av sekretær/referent
g. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

2. Årsmeldinger
a. Årsmelding for Nøklevann Ro- og Padleklubb for styreperioden 2015 – 2016
b. Årsberetning fra Kontrollkomiteen i Nøklevann Ro- og Padleklubb for 2015 - 2016

3. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2015

4. Saker til behandling
a. Regelendring ifm medlems rett til å bruke/låne båt/kano/kajakk
b. Bruk av klubbens lagrede padlemaskiner

5. Planer og rammer for 2016
a. Organisasjonsplan for NRPK
b. Aktivitetsplan for 2016
c. Fastsette medlemskontingent for 2016
d. Ny lovnorm for NRPK
e. Budsjett for 2016

6. Valg 2016
a. Valg av styre
b. Valg av kontrollkomite
c. Valg av revisor
d. Valg av valgkomite

Eventuelt
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1d: Forretningsorden
Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet 2016
1. Til å lede årsmøtet velges en eller to dirigenter. Til å føre årsmøteprotokollene velges en
referent. Til å undertegne protokollene velges to personer (alt dette ihht. loven). Som
tellekorps velges to personer.
2. Medlemmene forlanger ordet ved håndsopprekning med nummerskilt. Ingen har rett til
ordet mer enn tre ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden
til fem minutter 1. gang og tre minutter 2. og 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan
dirigenten, når han/hun finner det påkrevet, stille forslag om ytterligere begrensning av
taletiden. Forslag om ekstraordinær begrensning av taletiden stemmes over umiddelbart, og
vedtas med vanlig flertall. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden har ett
minutts taletid. Dirigenten kan sette strek for talelisten ved å oppgi en frist for å be om ordet,
vanligvis ved at strek settes idet neste taler avslutter sitt innlegg.
3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med medlemmets navn.
Forslag kan ikke framsettes/trekkes etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker
som står på sakslisten.
4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de unntak
som loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.
Avstemningene kan skje skriftlig.
5. Årsmøtet behandler styrets årsmelding ved å ta den til etterretning. Årsmøtet kan eventuelt i
tillegg med vanlig flertallsavgjørelse vedta merknader eller kommentarer i form av
protokolltilførsel.
6. I årsmøteprotokollene innføres forslagene og vedtakene, med avgitte stemmer for og mot.
7. Etter årsmøtets avslutning gjennomgås protokollene og underskrives av de som er valgt til å
underskrive.
8. Årsmøteforhandlingene er offentlige.
9. Inviterte gjester har talerett innenfor sitt fagområde.
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Sak-2a:

ÅRSMELDING FOR NØKLEVANN RO- OG PADLEKLUBB
FOR STYREPERIODEN 2015-2016
Nøklevann ro- og padleklubb (NRPK) er et idrettslag, tilknyttet Norges Idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komite (NIF) gjennom Norges Padleforbund og Norges Roforbund.
Klubbens formål er tredelt:
Å tilrettelegge for roing og padling på Nøklevann, også for funksjonshemmede.
Å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.
Å jobbe aktivt for å bevare Nøklevann som et friluftsområde til nytte for lokalbefolkningen i
omegnen.

Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder:

Gunvor Brekken
Inge Fehn

Styremedlemmer:
Jan Petter Sæter (kasserer), Ulf Pedersen, Torbjørn Martinsen, Tomas Ribes, Jens Christian Riis, Ulla
Falkseth

Varamedlemmer:
Anne Thunblom Ljunggren (Sekretær + FB og hjemmesiden)
Vibeke Næumann (Medlemsansvarlig)
I tillegg har Ragnhild Bertelsen stått ansvarlig for koordinering og gjennomføring av introkurs og
Toralf Engravslia har hatt ansvaret for kurs i våttkortstigen. Knut Sørby har tatt ansvar for praktiske
oppgaver på anlegget og bildedokumentasjon av nedtappingen på Nøklevann. Sverre Falkenberg har
også i år påtatt seg ansvaret for reparasjoner og vedlikehold av båter og anlegg. Carl Andreas Moen
har deltatt i behandling av regnskap og budsjett.

Ro-oppmann
Jens Christian Riis.

Valgkomité
Leder: Halle Vangdal
Medlemmer: Morten Sandberg, Irene Hals og Ingrid Folde

Kontrollkomité
Medlemmer: Elin Gudmundsen, Sverre Falkenberg
Varamedlemmer: Edith Holmqvist, Toralf Engravslia

Regnskap
Carl Andreas Moen, Tallsupport Moen

Revisjon
Registrert revisor Mads Takla, SMB Revisjon AS

Styrets arbeid:
Det er avholdt 16 styremøter i styreperioden mars 2015 til mars 2016.
På to av disse møtene har regnskapsfører Carl Andreas Moen deltatt.
Styreleder og Ulf Pedersen gjennomførte et møte med valgkomiteen den 11.11.2015.
Det ble gjennomført en helgesamling med styre og instruktører på Tjøme i september.
I januar 2016 inviterte styret instruktører, æresmedlemmer, valgkomite, kontrollkomite og
regnskapsfører, generalsekretæren i NPF og NRF til nyttårstreff på Skullerudstua.
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Helse Miljø og Sikkerhet (HMS)
Det har i 2015 ikke vært registrert hendelser med personskade, eller med overhengende fare for alvorlig personskade, eller drukning.
I 2015 har HMS-ansvaret formelt sett vært forsøkt organisert som en gruppe med to medlemmer: Ulf
Pedersen (HMS-ansvarlig) og Gunvor Brekken (Styreleder). Selv om dette formelt sett var en fornuftig
sammensetning har det på grunn av arbeidsbelastning og stress ikke vært en fungerende gruppe.
I 2015 har det skjedd følgende oppdateringer av HMS-systemet:
භ

භ
භ
භ
භ

Klubbens overordnede HMS-dokument er døpt om til HMS-håndbok for Nøklevann ro- og
padleklubb. To revisjoner er gitt ut i 2015, med en rekke endringer. Siste utgave er 2015-1130.
Arbeidsinstruks for HMS-ansvarlig i NRPK i ny utgave, 2015-06-10. Terminologi er oppdatert.
Vaktinstruks oppdatert, siste utgave 2015-11-30.
Regler utenom vakt (for nøkkelvakter), datert 2015-05-06
Sikkerhetsregler for bassengtrening, 2015-02-17

Vi har presisert i informasjonen om klubben at nye medlemmer skal kunne svømme.
Etter dannelsen av en Nøkkelvaktgruppe høsten 2015 vil en del HMS-arbeid kunne håndteres av
denne gruppen. De fleste HMS-saker er knyttet til nøkkelvaktarbeid.
Det har vært utgitt to revisjoner av vaktinstruks i 2015. Før sesongstart gjorde vi følgende endringer:
භ
භ

Hva gjør vi når annen vakt ikke har møtt? Gjør en vurdering om vi kan åpne trygt.
Send tekstmelding til neste vakt med påminnelse om vakten (manglet i forrige vaktinstruks)

Ved sesongstart innførte styret også et sett regler for nøkkelvakter som gjelder utenfor vakttjenesten. Her er det beskrevet hvilke rettigheter og plikter nøkkelvaktene har ellers i sesongen når han/hun ikke er på vakt.

Etter høstens nøkkelvaktmøte ble nøkkelvaktinstruks igjen endret:
භ

Hvis et medlem ikke har returnert ved stengetid skal dette normalt undersøkes.

Det ble også gjort en forenkling av HMS-håndbok. De delene som er dekket av Vaktinstruks ble
fjernet fra HMS-håndbok.

I 2015 ble det registrert 21 HMS-saker. 10 av disse gjaldt nøkkelvakter som ikke møtte til vakt. Fravær
fra vakt registreres som HMS-saker, og blir lukket når de enkelte sakene har vært fulgt opp. Vi ser at
noen nøkkelvakter trekker seg når fraværet blir fulgt opp. En sak gjaldt et medlem som ikke var tilbake ved klubben ved stengetid. Dette førte til endring av vaktinstruksen. To resterende saker fra
2014 er ikke lukket. Disse er knyttet til nøkkelvakttjenesten.

Godtgjørelse, lønn og likestilling
Mesteparten av innsatsen som styret legger ned i klubben er basert på frivillig innsats. Vi følger budsjettbehandlingen fra 2015 og utbetaler et lite honorar for noen oppgaver som blir utført av medlemmer utenfor styret. Det ble avsatt kr. 50 000,- i budsjettet til dette.
Det er avsatt budsjettert styrehonorar for 2015 på kr. 125 000,-.
Det er ingen ansatte i klubben og det er likt honorar for samme tjeneste. Det legges også vekt på
kjønnsfordeling i styret.
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Kontakt med særforbundene – Norges Padleforbund og Norges Roforbund.
NRPK har medlemskap i to særforbund, Norges padleforbund (NPF) og Norges Roforbund (NRF).
Etter søknad fikk vi tildelt kr. 5 000,- til gjennomføring av Padlingens dag 31.5.2015 fra Norges
Padleforbund.
I forbindelse med nedtapping av Nøklevann har styret hatt et godt samarbeid med NPF for å utsette
oppstartstidspunktet. Roforbundet tok initiativ for å få til et bedre samarbeid med NRPK, og vil bistå
med klubbutvikling for å øke roaktiviteten på Nøklevann.

Samarbeid med Ormsund Roklubb
Vi har fortsatt et meget godt samarbeid med Ormsund Roklubb.
Styret fortsetter samarbeidet med Ormsund for å lande prosjektet «base Malmøya».
Jens Christian Riis har i forbindelse med aktivitetsdagen på onsdagene i sesongen, bidratt til at flere
av klubbens medlemmer har fått større interesse for roing.

LAM
Da årets LAM- (Lokale aktivitetsmidler fra Oslo kommune v/ bydelen) møte ble arrangert deltok to
representanter fra styret. NRPK fikk også i år tildelt 50 % av den ordinære støtten. Spesielt for året
var at tre organisasjoner stemte for å øke støtten til 60%, samtidig stemte 5 blankt. JIPPI……
Formålet med støtten er å bidra til aktivitet og deltagelse i aldersgruppen 6 – 19 år.

Informasjonsarbeid
Styret har også i år hatt dårlig erfaring med KX data. Styret har arbeidet for å finne andre alternativer
til medlemsregister. Etter nøye vurderinger og utprøving har styret landet på å gå over til NIF’s nye
medlemssystem «KlubbAdmin». Vi ser for oss oppstart med nytt medlemsregister våren 2016.
Facebook og hjemmesiden «nrpk.no» blir administrert av Anne Thunblom Ljunggren i styret.

Facebook
Styret har brukt Facebook til å informere om aktuelle nyheter, invitasjon til møter og annen nyttig
informasjon. Spørsmål og henvendelser fra medlemmene blir besvart fortløpende.
Interessen for NRPK vokser stadig, noe som kommer tydelig frem i form av visninger på siden og
økende antall likes (964).
Knut Sørby og Harald Bratland Carlsen har vist et stort engasjert ved kontinuerlig å oppdatere
nettsiden med flotte bilder. Både naturbilder og bilder av utviklingen i forbindelse med nedtappingen
av Nøklevann. En stor takk til disse for flott innsats!

Nettsiden nrpk.no
Styret bruker hjemmesiden som en kommunikasjonskanal mot medlemmer. Det blir lagt ut jevnlig
informasjon som f.eks. kurs, bassengtrening og diverse arrangementer. Målet er at nettsiden skal
være dynamisk og fremstå som nyttig og spennende.
Styret følger nå den hovedregel at der den skriftlig informasjon ligger flere steder så vil
informasjonen som ligger på klubbens hjemmeside vare definerende
Vi ser at medlemmene har begynt å sende inn bilder som legges ut på nettsiden. Dette er gledelig.
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Våre redaktører opplever hjemmesideløsningen fra 123 Klubb som tungvint og lite brukervennlig.
Klubben har gitt tilbakemelding til 123 Klubb på disse punktene, men de har ikke blitt forbedret.
Klubben ser seg om etter en mer egnet plattform for hjemmesiden.
Styret er i gang med å endre klubbens nettsideløsning. Vi ønsker en funksjonell nettside som dekker
vårt behov.

Online påmelding (bl.a. introkurs og våttkortkurs)
I år har vi prøvd ut deltager.no. Dette systemet er opprettet av DNB til bruk for gjennomføring av
kurs for organisasjoner. Det har vært stor pågang med bytting av kursdager, avmelding, påmelding av
venner som ikke fikk plass, diverse spørsmål osv.

Ungdomsgruppa
I forbindelse med padlingens dag inviterte vi til et gratis introkurs for denne gruppa. Vi henvendte
oss til friluftsansvarlige ved Skullerud ungdomsskole og Ulsrud videregående skole, i håp om at
mange ungdommer skulle melde sin interesse. Dessverre møtte det ingen fra skolene. Uansett fikk vi
fylt opp kurset og 14 fornøyde ungdommer gjennomførte. Jippi....
Vi ønsket å finne interesserte ungdommer for å motivere dem til bassengtrening og til å ta kurs og til
å delta på arrangementer rundt om i landet. Dette har vi ikke lykkes med.
På bakgrunn av erfaringer fra tidligere år har vi innsett at interessen for faste aktiviteter og
treningsdager ikke er tilstede. Vi har observert barn og ungdom som har det gøy på vannet ved
benyttelse av klubbens utstyr. Vi har ønsket å tilrettelegge for denne gruppen med innkjøp av båter
og utstyr tilpasset barn og ungdom. I tillegg har vi videreført aktivitetskveld på onsdager. Vi har sett
en lavere aktivitet i år sammenlignet med 2014.

Aktiviteter for personer med behov for oppfølging/tilrettelegging
Gjennom padlesesongen har klubben tilrettelagt for ukentlig trening for en gruppe medlemmer med
behov for tilrettelegging. Målet for flere i år var å trene fram mot den planlagte Nøklevannfestivalen.
Til stor skuffelse ble Nøklevannfestivalen avlyst. Det ble tatt kontakt med RA padleklubb på Kolbotn
og 12 medlemmer fra NRPK stilte i stedet på deres arrangement. Dette ble en god erstatning, en
kjempeopplevelse og en fin avslutning på padlesesongen for de som deltok.
Alle i gruppa viser interesse for padling og har utviklet seg positivt gjennom sesongen med økt padledistanse, teknikk, trygghet på vannet og selvstendighet. Vi ser at noen så smått har begynt å bruke
klubben selvstendig innenfor klubbens åpningstid.
På forespørsel fra CP foreningen stilte NRPK med utstyr og instruktører på deres sommerarrangement på Frambu høsten 2015. Padling var en av flere aktivitetstilbud. Vi observerte padleglede og
stor aktivitet på vannet. Flere av barna gjenkjente vi fra et bydelsprosjekt i 2014, da NRPK åpnet klubben for at barn med CP i aldersgruppen 6-9 år skulle få prøve padling som aktivitet.
På forespørsel fra bydelen/frisklivssentralen tilrettela NRPK for barn i alderen 6-13 år, slik at de fikk
prøve padling som aktivitet. Flere viste stor interesse og mestringsglede. Flere prøvde både kano,
kajakk og sup. Dette var i forbindelse med et prosjekt og en del av et tiltak innen kosthold og fysisk
aktivitet.

Klubbturer
Det er ikke arrangert noen klubbturer i år.
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Padlingens dag 31. mai
Nøklevann Ro- og Padleklubb arrangerte Padlingens dag under meget varierte værforhold. Det ble
servert grillmat, kaffe og vafler til alle besøkende. På denne dagen satt vi fokus på rekruttering av
ungdom.
I tillegg la vi til rette for personer som helt eller delvis er utenfor arbeidslivet, via tiltaket «Aktiv på
dagtid». De fikk veiledning av dyktige instruktører. Målet var å gi den enkelte en god og trygg padleopplevelse for å øke interessen for padling. De som deltok fikk tilbud om å komme tilbake for et gratis introkurs, vi har ikke fått noen henvendelser vedrørende dette. Vi håper det kommer til våren.
To dyktige instruktører gjennomførte gratis introkurs for 13 stolte og fornøyde ungdommer.
Generalsekretæren i NPF Sven Anderssen kom og kastet glans over arrangementet. Til stor glede for
deltakerne hadde han med seg buffer og t-skjorte med logo spesielt laget for denne dagen.

Fast aktivitetsdag på onsdager
«Onsdagsbading» er innarbeidet som betegnelse på den uformelle trening på padle- og redningsteknikker som tilbys til klubbens medlemmer av mer erfarne padlere.
Tilbudet var lite benyttet i 2015. Noen få medlemmer møtte opp for å øve i redningsteknikker og
eskimorulle.
Ansvarlig for onsdagstreningene foreslår at klubben legger ned tilbudet (i hvert fall midlertidig) da
interessen er minimal og forholdene i kommende sesong er usikre.

Introduksjonskurs
Det ble gjennomført 27 introkurs for ca. 400 nye medlemmer i perioden 18.5 - 13.7.2015. Det har
vært økt kursaktivitet sammenlignet med 2014. Vi har økt med fem kurs og 100 nye medlemmer. I
tillegg hadde vi et introkurs i Bølerbadet 10. januar. På padlingens dag holdt vi ett gratis introkurs for
ungdom. Dette var vellykket, og de fleste deltagerne valgte å melde seg inn i klubben. Instruktørene
er enige i at kursene fungerer godt. Momentheftet for instruktørene har blitt oppdatert, ellers har
det ikke vært gjort større endringer.
I år fikk ikke deltagerne medlemskort rett etter kursene. Dette skyldes tekniske utfordringer. Kursdeltakerne fikk derfor et ufrivillig opphold før de fikk startet padlingen.
Påmelding til disse kursene ble også i år gjort via online påmelding på klubbens hjemmeside. Introkursene er svært populære og blir fort fulltegnet. Det er plass til 15 deltakere på hvert kurs.
NRPK har i 2015 benyttet 11 instruktører til introkursene. Det har vært tre instruktører på hvert kurs,
hvorav minst en har aktivitetslederutdanning fra Norges Padleforbund. Dette i.h.t. styrevedtak i
2013.

Samling på Hvasser
Styret og instruktører var på en samling på Hvasser 4-6 september. Vi planla og gjennomførte turer,
øvet sikkerhet og teknikk. Som i 2014 evaluerte vi kurs og la planer for neste år. Vi er veldig spente på
hvordan det går med kurs i 2015 på grunn av mangel på vann.

Våttkortkurs
Det ble gjennomført fem grunnkurs i våttkortstigen på Nøklevann i 2015, to i flattvann, to i hav og ett
i kano. I tillegg ble det gjennomført ett teknikk kurs i flattvann. Det var stor interesse fra
medlemmene og alle kursene ble raskt fulltegnet. Grensen på antall deltakere var 10 personer pr.
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kurs. Instruktør for flattvann var Marius Halvorsen. Halle Vangdal var instruktør for hav og Gaute
Holthe for kano. Teknikk kurset på flattvann ble instruert av Tom Selvik.
For første gang ble det gjennomført et tre timers introkurs for SUP. Instruktørene var Edith Holmqvist
og Sverre Falkenberg.
To av våre instruktører, som har vært aktivitetsledere og arbeidet med både introkurs og
våttkortkurs, har tatt videregående kurs mot å bli veileder på hav.
En av våre instruktører har tatt aktivitetslederkurs i hav gjennom Norges Padleforbund i løpet av
sesongen.

Kurs og Kompetansebygging
Styret ønsker at klubbens medlemmer skal føle seg trygge på vannet og ha gode padlekunnskaper.
Vi presiserer at klubben i enkelte tilfeller dekker 100 % av kursavgiften for kurs i våttkortstigen. Dette
gjelder kun for de som ønsker å bruke denne kompetansen i aktiviteter som vil komme til nytte for
andre medlemmer. Disse tilfellene skal alltid avklares med styret i forkant.
Vi har gjennomført kurs i våttkortstigen til sterkt reduserte priser for medlemmene.
De som ønsker å ta nevnte grunnkurs utenfor klubben må dekke hele kursavgiften selv.

Bassengtrening
Formålet med bassengtreningene har også i år vært å utvikle ferdigheter og vannfølelse, trygghet og
øke kompetansen innen padling og sikkerhetsteknikker. Det er ikke krav til ferdigheter for å delta i
klubbens ordinære bassengtreninger. Flere av deltagerne har etter forholdsvis få treninger lært seg
eskimorulle og ferdigheter innen støttetak.

Flytting til Holmlia bad
På grunn av utvidelse av ordinære åpningstider på Bøler bad sa Oslo kommune opp utleieavtalen
med NRPK, men ga klubben et tilbud på Holmlia bad. Fra begynnelsen av februar flyttet bassengtreningene til Holmlia bad.
Leieavtalen gir klubben anledning til å bruke anlegget 35 ganger per år. Deler av året er det ikke så
attraktivt for klubben å bruke anlegget, men besparelsen ved å leie anlegget på timebasis er så liten
at det så langt ikke har vært vurdert som attraktivt.
På Holmlia bad får klubben lagre båter og utstyr fem meter fra bassengkanten. Vi har spart utgifter til
leie av lagerlokale. Fra høsten 2015 flyttet vi leietiden til søndag kveld, siden vi antar at det vil passe
bedre for mange av klubbens medlemmer.

Aktiviteter
Vi har i 2015 hatt følgende aktiviteter i forbindelse med bassengtrening:
භ

භ

භ
භ
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10.01.2015 Introkurs for nye medlemmer.
14 personer deltok på kurset og ble medlem i NRPK. Dette var personer vi ønsket inn i
klubben for å kunne være med å bidra i bassenget. Kurset ble holdt delvis på klubbanlegget
ved Nøklevann og delvis på Bøler bad.
17.01.2015 Tema redningsteknikker.
Det var godt oppmøte på kurset da Ragnhild Bertelsen med hjelp av Halle Vangdal og Einar
Kjesbu arrangerte temadag i bassenget. Svært vellykket!
31.01.2015 Livredningskurs. Avlyst pga at instruktør ikke møtte.
01.11.2015 Livredningskurs Vellykket. 13 deltagere fikk godkjent bevis. Deltakerne på dette
kurset forplikter seg til å stille som bassengvakt to ganger.

Sikkerhet
Det har ikke vært registrert farlige hendelser under bassengtreninger i 2015.
Klubben forplikter seg å stille med egen bassengvakt med gyldig livredningskurs når vi leier basseng
av Oslo kommune. Livredningskurset er et tilbud som er gratis for alle klubbens medlemmer.
I forbindelse med flytting av bassengtrening ble sikkerhetsreglene for bassengtrening oppdatert
17.02.2015. I disse sikkerhetsreglene har bassengvaktene fått egne punkter.
Vi har tillatt bassengtrening med så få som en bassengvakt i 2015. Antall vakter skal vurderes i
forhold til deltagere, barn, vurdering av risiko, og hva vakten er komfortabel med.
Holmlia bad er et underjordisk anlegg. Det har derfor vært nødvendig å tilpasse sikkerhetsrutinene
ved evakuering. Når det har vært urutinerte deltagere til stede har det vært holdt en gjennomgang
av sikkerhetsrutinene ved oppstart av bassengtreningen. Det har da vært fokusert spesielt på
evakuering.

Kajakkpolo
Styret har ikke klart å finne en “motor” for å holde kajakkpolo-aktiviteten i gang. Aktiviteten har
derfor begrenset seg til noe ball-lek under klubbens ordinære bassengtreninger.

Utstyr
Følgende utstyr har vært brukt ved bassengtreninger:
භ
භ
භ
භ

3 stykk Dagger Alchemy 14.0L, små 14-fot havkajakker
1 stykk Dagger Alchemy 14.0L, nr 429, små 14-fot havkajakk
Polokajakker - 5 stykk på slutten av 2015
2 elvekajakker (503 og 506)

Ut over dette har vi utstyr for kajakkpolo (padlevester, baller, årer, spruttrekk og hjelmer). Vi har
også ordinære spruttrekk, årer og vester.
Havkajakk nr 429 fikk en sprekk i cockpitkant på slutten av året. En ny kajakk av samme type ble bestilt, og ankom leverandør i desember 2015. Båten ble hentet til anlegget i uke 5/2016.
භ
භ
භ
භ

20 bassengtreninger har vært annonsert
4 bassengtreninger har vært kansellert pga få påmeldte
8,4 deltagere i gjennomsnitt på arrangerte bassengtreninger
2,3 barn / ungdom per bassengtrening på arrangerte bassengtreninger

Organisering
Bassengtreningen har vært organisert av to personer:
භ
භ

භ

Gunvor Brekken har stått for kontakt med bymiljøetaten i Oslo kommune. Hun har hatt all
kontakt med kommunen og gjort avtaler.
Ulf Pedersen har tatt seg av daglig drift, dvs fulgt opp påmeldinger, oppdatert bassenginformasjon på hjemmesiden, booket bassengvakter, tilgjengelig utstyr og fulgt opp
sikkerhetsrutiner.
Mot slutten av 2015 ble Tomas Ribes Arntzen utpekt til å danne “bassenggruppe” sammen
med Ulf Pedersen. Ved utgangen av 2015 var det ennå ikke noen aktiv bassenggruppe.

Oppfølging av bassengtrening har i 2015 til dels vært offer for stor arbeidsbelastning i styret. Dette
har i perioder gitt en for lav aktiv oppfølging, noe som igjen har ført til en noe mindre bruk av anlegget enn vi ellers kunne hatt.

-9-

Base Malmøya
Saksbehandlingen med bymiljøetaten har tatt lengre tid enn vi håpet på. Balazs bistår nå
styreleder i denne prosessen, i håp om at vi kan få en avklaring i god tid før padlesesongen
starter. Det vil være gunstig for klubben om vi kan få tilslag på leie av sjøboden, siden
tilgjengeligheten på Nøklevann vil være noe begrenset i sommer.

Forfriskninger i åpningstiden
Medlemmene har også denne sesongen fått servert vafler, te, kaffe og kakao etter en hyggelig
padletur på vannet.

Vår- og høstdugnad
Vårdugnad lørdag 9. mai - 40 fremmøtte. Høstdugnad lørdag 10. september - 30 fremmøtte
Dugnadene ble gjennomført med de tradisjonelle oppgavene. Vårdugnaden besto hovedsakelig av å
bære ut utstyr og båter fra damhuset, festing av brygga, kople til vannet, rake løv, samt vasking av
båter etc. Det ble solgt 8 kajakker og en kano. Vårdugnaden ble avsluttet med pølser og vafler.
Høstdugnaden besto av vareopptelling, klargjøring av brygge for vinteren, stenge vannet, rake løv
samt rydding i klubbhytta. Grunnet rehabilitering av dammen var det ikke mulig å benytte damhuset
til oppbevaring av båter gjennom vinteren 2015/2016. Det ble solgt 4 kanoer og en kajakk. Dugnaden
ble avsluttet på Rustadsaga med deilig middag og foredrag av Even Saugstad.

Nøkkelvaktordningen v/ Nøkkelvaktgruppa
Organisering og nøkkelvaktgruppa
Ved konstituering av styret ble det kun utnevnt en person med ansvar for å lage vaktliste. Ingen i
styret ønsket å å påta seg de andre nøkkelvaktrelaterte oppgavene. I løpet av sommersesongen ble
ansvaret for vakttelefon og oppdatering av vaktliste derfor rullert mellom styrets medlemmer. Hvert
styremedlem besvarte vakttelefon og e-post to uker hver. Dette viste seg å være llite heldig. Det ble
en del uheldige glipper, grunnet dårlig kommunikasjon innad i styret. Vi fikk flere klager fra
nøkkelvakter som ikke fikk svar på telefon og email.
På høsten så vi behovet for en bedre oppfølging av nøkkelvaktfunksjonen og opprettet en
nøkkelvaktgruppe bestående av Ulf Pedersen, Tomas Ribes Arntzen, Inge Fehn og Jan Petter Sæther.
Disse skal ivareta nøkkelelvaktordningen.

Nøkkelvaktgruppas oppgaver er:
භ
භ
භ

Klargjøre ansvar og myndighet for gruppa
Følge opp hendelser fra sesongen, blant annet følge opp fravær av nøkkelvakter.
Rekruttering av nye nøkkelvakter. Dette krever opplæringsvakter, og kan derfor ikke fullføres
før neste sesong innledes.

Ansvar og myndighet ble formalisert og skriftlige rutiner ble vedtatt av styret. Nøkkelvaktgruppas
arbeide blir dokumentert i møtereferater.
Nøkkelvaktgruppa holdt fire møter høsten 2015. Det første møtet var konstituering 2015-10-09.

Nøkkelvaktmøter
Det har blitt gjennomført to nøkkelvaktmøter. På vårens møte ble det satt fokus på rutiner og kunnskap. På høstens møte gikk vi gjennom sesongens hendelse, og vi ble enige om forbedringsrutiner.
Dette har blitt implementert i rutinene for nøkkelvaktene. Oppmøtet på nøkkelvaktmøtene var bra
sammenlignet med tidligere år.
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Nøkkelvaktordningen
Det ble ikke tatt inn nye nøkkelvakter sesongen 2015. Det var behov for nye nøkkelvakter, men
grunnet stor arbeidsbelastning i styret ble dette satt på vent. Vi hadde to vakter på slutten av sesongen som ble bemannet med to vakter i stedet for tre da vi ikke hadde tilstrekkelig antall vakter.
Av 93 åpningsdager med 225 oppsatte vakter i løpet av sesongen, var det ti tilfeller der vakten uteble. Nøkkelvaktgruppa har blant annet sendt e-post med ekstra påminnelser til de som tidligere har
hatt flere fravær på sine vakter. Flere av disse nøkkelvaktene har i ettertid valgt å gi fra seg
nøkkelen, da de ser at de ikke har anledning eller ønske om å prioritere nøkkelvaktarbeidet.
På høsten ble det holdt informasjonsmøte for fem personer som var interessert i å bli nøkkelvakter.
Ytterligere interesserte må rekrutteres for å få et tilstrekkelig antall nøkkelvakter.

Båter og utstyr kjøpt og solgt i 2015
Båtgruppa har i 2015 bestått av følgende personer: Ulf Pedersen (leder), Jens Chr. Riise, Ragnhild
Bertelsen og Halle Vangdal. Båtgruppa har ikke hatt møter i perioden.
Klubben har kjøpt inn følgende båter:
භ

භ
භ
භ
භ
භ

Islander Bolero, 4 stk (nr 466, 467, 468, 469). Dette er en rekreasjonskajakk med trekk fra
havkajakk. Det er lasterom fram og bak, og båten har vært velegnet til Introkurs og til
nybegynnere.
Astro Wopper Zen (nr 617) en oppblåsbar SUP. Denne har blitt svært populær.
Tiki Kids (1 stk 7850 NOK) (nr 616) oppblåsbar SUP for barn, og har blitt veldig populær.
Zegul Arrow Play MV PE (nr 470) har kommet på andreplass av de mest brukte havkajakkene.
Zegul Greenland T (nr 471) er en spennende ny grønlandskajakk i glassfiber.
Dagger Alchemy 14.0L (nr 472) havkajakk til bruk i basseng. Skal erstatte kajakk som har
sprekk i cockpitkant. Båten ankom i ultimo januar 2016 og er kjørt til bassenget på Holmlia.

Det var budsjettert med innkjøp av noen havkajakker til bruk på Malmøya. I tillegg skulle vi erstatte
noen av klubbens havkajakker som var tenkt for bruk på Malmøya. Dette er utsatt i påvente av
avklaring fra kommunen vedrørende langtidsleie av båthuset.
Følgende båter ble solgt på vårdugnaden:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 stykk Current Design, Sirocco (nr. 150 og 187), havkajakker (slitt)
Old Town, Nantucket, (nr. 122), (for å gi plass)
Wilderness Systems, Cape Horn nr. 170, havkajakker (nr. 149 og 172) (for å gi plass)
Prijon Calabria, junior skjærgårdskajakk nr. 160, (dårlig)
Mad River Explorer 16 kano, nr. 232), (for å gi plass)
Perception Carolina kajakk(nr. 432)

På høstdugnaden ble følgende båter solgt, hovedsakelig for å gi plass til utstyr som blir brukt mer:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Perception Carolina kajakk (nr. 431)
Mad River Explorer 16 kano (nr. 233 og 234)
Ally 16,5 kano (nr. 438)
Ally 17 kano (nr. 439)

Årer som er kjøpt inn i 2015:
භ
භ
භ

Kajakkårer, Ainsworth Ocean AFT 19 stykk
Kanoårer, Ainsworth C100, 5 stykk
SUP-årer fra Starboard, 4 stykk
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Anlegget på Nøklevann
I 2014 startet vi arbeidet med å sikre anlegget mot «inntrengere» ved å forhøye gjerdet rundt
anlegget med piggtråd. I budsjettet for 2015 var det tatt høyde for å sikre båtene mot vær og vind,
dette har vi ikke kommet i gang med.
Vestene ble i 2015 som i 2014 sendt til vasking før sesongstart. Arbeidet med merking av båter og
stativ er utført med god hjelp fra Knut Sørby. Båtene ble omorganisert i stativet for å få bedre
oversikt og gjøre plass til nye båter. Vi har startet arbeidet med oppdatering av vaktperm. Vi har
organisert, kjøpt inn og fraktet varer til klubben.

Vedlikehold av båter og utstyr
Vi har også denne sesongen engasjert Sverre Falkenberg til å ta ansvar for vedlikehold og
reparasjoner av båter og utstyr:
2015 har vært et ganske rolig år hva angår både båtraperasjoner og anleggsutbedringer. Året begynte med montering av oppheng for vester og spruttrekk på Holmlia Bad. Dette var en liten jobb på
3 timer pluss litt materiell.
I hytta ble det montert et hylleskap for førstehjelps utstyr. Det ble montert en ny lås til nøkkelskapet og skiftet et dekk til en av robåttrallene. Totalt tok dette ca. 7 timer.
Båtreparasjoner ble det også lite av i år, 13 timer ble brukt til dette.
En glassfiber kajakk ble sendt til ekstern båtreparatør grunnet sprekk i skroget bak
cockpiten. De aller fleste reparasjoner er gjort på Valley-, Baffin- og Coastliner-båtene. De fleste
feil har vært i forbindelse med ødelagte/manglende ror/skegg, wire og justeringer på nevnte
båttyper. Alle båter var i orden ved sesong avslutning.

Ro-oppmannens beretning
2015 har vært et godt ro-år på Nøklevann, selv om vannstanden gradvis sank utover sensommeren. Vi fikk ny singlesculler på forsommeren, og denne har vært mye brukt av erfarne og
nye roere. Nr. 16 som den nye båten heter, er en litt bredere båt enn Nr. 12, noe som gjør den
velegnet til uerfarne roere. Samtidig er den såpass lett og rask at erfarne roere også har glede
av den.
Det har ikke vært avholdt spesielle roarrangement i 2015, men aktiviteten har likevel vært
tilfredsstillende. For 2016 ønsker vi oss et par nye båter slik at flere har anledning til å ta seg en rotur
på Nøklevann samtidig.

Oppsummering fra medlemsansvarlig
Året 2015 har vært kaotisk og problematisk for «medlemsavdelingen».
Problemene startet med at KX gjorde en feil i forbindelse med overføringen av medlemmer fra 2014
til 2015. Dette har vi slitt med resten av sesongen.
Problemene med overføring av deltagerne som deltok på introduksjonskursene i 2014 til
medlemsregisteret, viste seg også å forfølge oss i 2015.
Medlemsgiroene ble utsendt i midten av mai, imidlertid er det et økende problem at posten ikke gjør
jobben sin. Selv om adressene på giroene var korrekte, kom mange medlemsgiroer ikke frem. Dette
har ført til en enorm mengde ekstra arbeid for medlemsansvarlig med etterutsendelse av giroer.
Vi innførte i år kurspåmelding/betaling via Deltager.no, et DNB-basert system. Dette har fungert bra.
Imidlertid har vi ikke klart å implementere nytt medlemssystem. Alle introkurs-deltagere som ble
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godkjent er derfor registrert manuelt i medlemsregisteret, med dertil hørende utsendelse av
medlemsgiro.
Forhåpentlig kan vi i 2016 stille med et medlemsregister som er mer moderne, målet er blant annet
ikke å benytte fysiske medlemskort.
Medlemstall for 2015 (fra KX data) er 2970 medlemmer totalt per 31.12.2015.
Medlemstall for 2014 (fra KX data) er 2686 medlemmer totalt per 31.12.2015.

Utlånsstatistikk
Totalt utlån av båter i 2015 var 4430. Sammenlignet med 2014 hvor utlånet var på 4 179. Dette viser
en økning på 251.

Antall utlån per båt 2014
Flattvann
SUP
Rekreasjon
Hav
Surfski
Ro
Kano
Flattvann barn
Polokajakk
Elv

Antall utlån per båt 2015
38,0
37,2
34,0
21,5
19,5
17,0
12,7
6,5
5,0
2,9

34,5
44,1
33,8
24,1
27,5
16,1
13,9
5,5
1,0
1,0

Felles lagring av dokumentasjon og bilder
Styret har valgt å benytte Google Drive som felles lagringssted for dokumenter, instrukser, vaktlister,
bilder m.m. Dette har vært et stort løft for klubben og vil (for eksempel) kunne sikre en smidigere
overgang fra gammelt til nytt styre.
Vi er i gang med å opprette en arkiveringsgruppe for å gå gjennom gammelt materiale i klubben og
digitalisere dette på et felles sted i Google Drive.
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Plasken
På bakgrunn av årsmøteprotokoll i 2014 ble det avsatt kr. 100 000,- til innkjøp av tjenester for å avlaste styret. Styret vedtok i 2014 å godtgjøre utarbeidelse av Plasken med kr. 10 000,I 2015 fikk vi ingen til å ta arbeidet med Plasken. Styreleder påtok seg derfor dette arbeidet, med noe
bistand fra nestleder. Styret vedtok derfor i år at styreleder godtgjøres med kr. 8 500,- og nestleder
med kr. 1 500,- for dette arbeidet.

Økonomi
Nøklevann ro- og padleklubb har god økonomi. Regnskapet 2015 viser et overskudd på
kr. 305 952,44. Det var budsjettert med kr. 392 000,- i underskudd. Vi ser at det er et stort gap
mellom regnskap og budsjett i 2015. Her redegjøres for noen av de større avvikene.
Kontingentinngangen var på kr. 607 610,- og dette var ca. kr. 50 000,- mer enn budsjettert. Tilskuddet fra Oslo Idrettskrets var ca. kr. 238 000, dette var ca. kr. 40 000,- mer enn budsjettert. I år fikk vi
noe mer LAM (lokale aktivitetsmidler). LAM midlene utgjør kr. 183 268, dvs. ca. 90 000,- mer enn
budsjettert.
Det var budsjettert kr. 175 000,- til utbedring av anlegg. Målet var å oppgradere anlegget og bedre
sikring av båtene. Vi søkte Oslo Idrettskrets om kr. 100 000,- til dette formålet. NRPK fikk tildelt kr.
25 000,-. Sikring av båter mot vær og vind har vi ikke kommet i gang med.
Det var budsjettert kr. 125 000,- til innkjøp av drakter og utstyr til personer med funksjonsnedsettelser. Vi søkte Oslo Idrettskrets om utstyrsstøtte på kr. 100 000,- for å dekke investeringene, NRPK ble
tildelt kr. 18 000,-. Vi ønsker spesielt med dette å trygge padleopplevelsen for våre aktiviteter innenfor tilrettelagt padling. Grunnet forstyrrelser i forbindelse med nedtapping av Nøklevann kom dette i
skyggen i år.
Det var satt av kr. 50 000 i budsjettet til andre godtgjørelser i tillegg til styrehonorar. Tanken var å
sette bort oppgaver for å avlaste styret. Styret har benyttet noe av dette til blant annet organisering
av introkurs, innkjøp av IT-tjenester, samt utarbeidelse av Plasken.
En av de største utgiftspostene er naturlig nok innkjøp av båter. I år ble det budsjettert med
kr. 200 000,-. Det er brukt kr. 70 088,- til investering i nye båter. I budsjettet hadde vi tatt høyde for
innkjøp av havkajakker i forbindelse med bruk på Malmøya, dette er satt på vent.
Kostnadene til kurs-påmelding viser at NRPK har brukt ca. kr. 40 000,- mindre enn budsjettert, dette
forklares ved at vi i år har benyttet deltager.no som er gratis å bruke for klubben.
Det ble budsjettert med kr. 80 000,- til ungdomsgruppe. Bassengtreningen har i 2015 fortsatt vært et
prioritert tilbud til ungdom, vi har sett mindre ungdom i bassenget i 2015 sammenlignet med 2014.
Det har ikke vært noen deltakelse på eksterne kurs og arrangementer utenfor klubben for denne
gruppen. Dette fremkommer av budsjettet, vi har brukt ca. kr. 30 000,- mindre enn budsjettert.
Forutsetning om fortsatt drift er til stede.

Nedtapping av Nøklevann
Styret mottok et brev fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) vedrørende søknad om midlertidig senkning av vannstanden. Demningen skulle rehabiliteres og anleggsarbeidet skulle starte allerede 20. juli 2015. Vi fikk dette varselet noe sent pga. svikt i distribusjonsleddet ut mot berørte medlemsorganisasjoner. På bakgrunn av en del klager fra organisasjonene ble berørte parter invitert til
en befaring på Nøklevann. Der ble vi informert om planer og fremdrift i prosjektet.
Vi var godt i gang med planleggingen av årets sesong, Plasken var i trykken og medlemsgiroene var
klare til utsending, da denne meldingen ble mottatt. Vi gikk i dialog med vassdragsteknisk ansvarlig i
Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune, Jørgen Lysgaard. Med god hjelp fra generalsekretæren i
NPF, Sven Anderssen, utarbeidet vi en søknad om utsettelse av anleggsarbeidet. Dette ga resultater
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og vi fikk utsatt oppstart til 1. oktober. Værgudene var på vår side, regnet plasket ned og svømte
over både veier og demninger og medlemmene kunne padle ut sesongen. Jippi!
For å oppdatere nøkkelvaktene om prosjektet inviterte vi Jørgen Lysgård til nøkkelvaktmøte høsten
2015.

Sesongen 2015 oppsummert!
Det er fantastisk at vi fikk en hel sesong med padling i 2015!
Vi har også i år forlenget sesongen med innendørstrening på Holmlia bad.
Gjennom sesongen har klubben på onsdager stilt til disposisjon en padlekyndig som har vært tilgjengelig for medlemmer som ønsker å lære padleteknikk og redning.
Vi har økt aktiviteten på kursvirksomheten innen alle grener i våttkortstigen. Det samme gjelder
introkurs. Endelig fikk vi nok påmeldte til å gjennomføre grunnkurs i kano.
Vi har hatt samarbeid med de nærmeste bydelene samt CP-foreningen. I tillegg har vi deltatt i arrangement gjennomført i regi av RA padleklubb. Dette med spesielt fokus på tilrettelagte padleaktiviteter.
Det har også vært et godt samarbeid med padleforbundet, spesielt i forbindelse med nedtappingen
av Nøklevann og Padlingens dag 31. mai. Roforbundet har tatt initiativ til samarbeid for å øke roaktiviteten.
Styret har lagt ned mye tid i forbindelse med å systematisere og forbedre administrative oppgaver
som hjemmeside, FB, medlemsregister m.m. Styret har fått flere positive tilbakemeldinger i forbindelse med aktiviteter på både Facebook og hjemmesiden.
Online påmelding via Deltaker.no har vært en suksess.
Vi har brukt KX data som leverandør av medlemsregister også i år. Bruk av dette systemet har medført mye frustrasjon, unødvendig tidsbruk og hodebry. Vi ser at dette systemet egner seg dårlig for
klubben vår og vi er derfor i gang med å ta i bruk Norges Idrettsforbunds nye system.
Styret samarbeider med Ormsund Roklubb vedrørende en fremtidig base for havkajakk på Malmøya.
Vi jobber fortsatt med saken, men ting tar tid. Samtidig bistår Balasz styret med å sette økt fokus på
denne saken, i håp om å få en avklaring så snart som mulig.
Styreleder og flere i styret har opplevd dette som et svært krevende år. Vi opplever at det har vært
en skjev arbeidsfordeling innad i styret og ikke alle styremedlemmene har vært like motiverte. Det
kan synes som om nye medlemmer i styret ikke er helt klar over hvilket ansvar som hviler på dem,
når de påtar seg et styreverv i en så stor klubb som NRPK.
Til tross for dette har samarbeidet vært godt. Vi takker alle medlemmer som har stilt opp for klubben
med positivitet og engasjement. Det er takket være denne innsatsen at NRPK er et stort og veldrevet
idrettslag.
Klubbens drift forurenser ikke det ytre miljøet.
Klubben driver ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter.
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Sak-2b:
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Sak-3:
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6

5

4

3

Fordringer

2

Klubben skylder ikke skattetrekk pr. 31-12-2015

Skyldig skattetrekk

Avsatt styre- og andre honorarer
Det er avsatt kr 125 000 i styrehonorarer for 2015, utbetales etter vedtak på årsmøtet.
Det er også avsatt honorar til komiteer og andre i 2015, utbetales etter vedtak på årsmøte
Skyldig honorarer

Saldo Leverandørgjeld og påløpt kostnader og forskuddsbetaling pr 31-12-2015

Leverandører
Forskuddsbetalt forsikring 2015 er ført i balansen
Leverandørgjeld pr 31-12-2015 refererer seg til
2 doble betalinger
Påløpt kostnad revisjon, avsatt i balansen

Differanse i nøkkelregnskapet

Nøkkeldepositum
Nøkkelregnskapet viser innbetalte depositum
Saldo stemmer ikke med balansekonto som viser kr 46 500
Nøkkeldepositum er innsatt på egen bankkonto. Denne har pr 31-12-2015 saldo
Differansen er:
Renter på bankkonto

Pr 31-12-2015 har klubben ingen fordring på medlemmer men er innvilget kr 5.286 fra Norges Ro-forbund som ikke er utbetalt enda

Regnskapsprinsipp og bokføring
Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper og ført i henhold til kontantprinsippet.
Regnskapet for 2015 er derfor utarbeidet etter NIFs standard.
Regnskapet er ført av autorisert regnskapsførerselskap Tallsupport Moen
og er ført i henhold til overleverte bilag og informasjoner.
Styret i NRPK har avgitt en fullstendighetserklæring vedrørende regnskapsåret 2015

NØKLEVANN RO OG PADLEKLUBB

1

Noter til regnskap 2015

0

125 000
86 000
211 000

8 852

- 1 108
30 000

-20 040

1 800

302

46 802

44 700

5 286
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9

Beholdning båtutstyr og drakter pr 31/12-2015
kontrolltalt 25-02-2016
Kajakkårer, spesialårer, kanoårer og Sup årer
Sprutetrekk
Avvik 26 stk i 2015
Redningsvester
Våtdrakter og sko
Tørrdrakter
På anlegget pr 22/02-2016

Kostnad båter innkjøpt i 2015
Det ble solgt 12 båter på vår og høstdugnad i 2015
Det føres et eget båtregister basert på historikk og priser.
Denne viser at kostpris på klubbens båter er 1 691 387 pr 31/12-2015

283
21
165
16
8

64 905
19 200

166

Avvik !
- 9
- 3
+ 4
- 26

Sum båter og flåter.

0
2
56
0

8
13
124
18
2
1

Utgående beholdn.

0
0
0
0

0

0

Beholdning Båter - Båtutstyr og drakter
Robåter
2 båter er lånt ut til Ormsund
Kanoer
Kajakker
Sup
Padlemaskiner
Redningsflåte

Beholdning
Inngående beholdn.
Våtsekker *
9
Hettegensere*
5
T-skjorter *
52
Luer *
26
* Beholdninger er kontrolltalt pr 22/02-2016

Benyttet/solgt

Beholdning / Salg og forbruk NRPK artikler og våtsekker

8

NRPK artikler solgt i 2015

Klubbturer og fellesarrangementer
Ingen arrangerte turer i 2015

7
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15

Kostnad KX adm.
Netto kontingent

KX 25 961

Innbetalt fra ca 2946 medlemmene ( kontingent )

Klubbens medlemsregister administreres av KX
Trykk 8 196

Annen kostnad 10 172

( mot 559 726 i 2014 )

- 8 353

Resultat

14 UNGDOMSGRUPPA
Andel leie Bøler Bad og båtlager

33 200
890
33 200

Flatvann / Hav /
Padleteknikk
49
23 847

Kostnader
Honorar til instruktører
Andre utgifter
Gebyrer nett
Sum kostnad

13 Aktiviteter i egenregi
KURS
Kursinntekter

For 2014 har NRPK blitt tildelt.

Refusjonsordning moms
Regjeringen avsetter årlig et beløp til momsrefusjon for frivillige organisasjoner i statsbudsjettet

Utstyrs/anleggsstøtte/spillemidler/ Grasrotandeler

12 Andre tilskudd / midler mottatt 2015

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2015

11 Tilskudd NIF LAM midler
Lokale aktivitetsmidler tildeles på slutten av året hvert år.

Tilskudd

10 Tilskudd Oslo Idrettskrets
Administrasjons- og driftsbidrag fra Oslo Kommune tildelt via Oslo Idrettskrets.
Tilskuddet er beregnet ut fra
952 -bidragstellende medlemmer
kr 250,- pr. medlem

25 145

86 000
6 897
86 155

Introduksjonskurs
371 deltagere
111 300

608 186
44 329
563 857

45 292

16 792

119 200
7 787
119 355

135 147

62 227

85 795

183 268

238 000

238 000
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Polise nr 1677399 IF Klubbforsikring (utarbeidet i samarbeid med Norges Idrettsforbund og olympiske komite
Forsikringen dekker alle klubbens medlemmer samt styret og deres ansvar.
Polis nr 8059802
Forsikringen dekker klubbens båter og bygningsmasse mot brann, samt båttralle

Årets kostnad

19 Forsikring

Årets kostnad datautstyr / lisenser m. m

18 Utstyr og nøkler oppbevart utenfor anlegget og div lisenser
Nedenfor en liste over hvilket utstyr som eies av klubben, og innkjøpsår.
Hva
Merke
År
Plassert hos
Lamineringsmaskin
2010
Irene Hals
Mobiltelefon
Sony Exp OG
2013
Vakttelefon, styret
Printer
Canon Prixma MP 560
2010
Ulla Falsketh
Printer
Samsung ML 1865
2013
Ulla Falkseth
Projektor
Wide
2007
Gunvor Brekken
Datamaskin
Til Plaskeinfo
2013
Avskrevet / gitt i gave
Datamaskin
Toshiba Satelite
2014
Vibeke Næumann
Datamaskin
Asus X553
2015
Inge Fehn
ICA betalingskort
2011
Utgått / makulert
22 Nøkler E18 serie På lager hos kasserer
Jan Petter Sæther

Bokført kostnad 2015

17 Regnskap
Klubbens regnskap er satt bort til Autorisert regnskapsførerselskap Tallsupport Moen

Bokført kostnad 2015

16 Annen fremmed tjeneste
Årsmøtet vedtok å engasjere ekstern revisor fra og med 2010

22 364

22 364

5 097

Utgiftsført 2015

68 704

37 500
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Sak 4.a.

Forslag fra Bjørn Eide

Regelendring ifm medlems rett til å bruke/låne båt/kano/kajakk
Forslaget lyder på at: «Medlemmer skal ha rett til å ta med en person/gjest på vannet. Det er
medlemmets ansvar å forsikre seg om at den medtatte person/gjest kan svømme og bruker
redningsvest. Når det er mange medlemmer som ønsker å bruke farkost: båt/kano/kajakk, har
medlemmet ikke rett til å disponere to farkoster. Når det er lav aktivitet kan medlem og gjest
disponere en farkost hver hvis ønskelig. Det er nøklevakten som avgjør om det er lav eller høy
aktivitet og forsvarlig å låne ut to farkoster».
Begrunnelsen for forslaget er at det pr i dag er det ikke anledning for medlemmer til å ta med seg en
venn (kollega, kamerat, samboer, ektefelle, kjæreste, sønn, datter, far, mor etc. etc.), som ikke er
medlem, på tur på vannet. For mange er friluftsliv en sosial ting og kan lett bli valgt bort dersom det
sosiale aspektet forsvinner. Det sosiale aspektet er særlig viktig for unge mennesker. Vi må legge til
rette for at unge fortsetter med friluftsliv. Roing- og padling i NRPK må ikke rendyrke gamle seige
skinn som går birken og padler maraton.

Styrets behandling:
Tilsvarende forslag har tidligere vært grundig utredet i samarbeid med padleforbundet.
Ref. årsmøteprotokoll fra 2009 sak 4 a og 4 b.
Link:http://kxweb.no/portal/public/content/attachment/download.do?contentCategoryId=9484947
90&filename=c_208_183394_1395580650295.docx&issueId=&contentId=
Det vil bli tykt opp et lite antall protokoller fra dette årsmøte, som gjøres tilgjengelig på årsmøte
2016 for de som ønsker å sette seg mer inne i saken.
Det ble arrangert et ekstraordinært årsmøte med dette som eneste sak.
Dette var en svært ressurskrevende og belastende sak for hele klubben.
Det kan stilles spørsmål om vi skal nedlegge like store ressurser ved behandling av saken på nytt.

Styrets innstilling:
Regelverket endres ikke.
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Sak 4.b.
Forslag fra Terje Aarnes
Bruk av klubbens lagrede padlemaskiner
Regner med at vi ikke får en ny padlesesong i Nøklevannsdammen sesongen 2016.
Så lenge vi ikke vi har normal vannstand i dammen
Forslag 1.
Tar meg derfor den frihet og foreslår at vi monterer klubbens nå 2 lagrede padlemaskiner på NRPK s
eiendom. Den ene plasserer vi i klubbhytta montert.
Den andre på plassen mellom klubbhytta og Kajakkhuset, foran springen.
Forslag 2.
Vi kjøper inn to romaskiner som er lett delbare og monteres og plasseres der vi nå har sykkelstativet.
Til fri benyttelse for klubbens medlemmer i sesongen 2016.

Styrets behandling:
Klubbhuset er for lite til å montere opp en padlemaskin. Det vil samtidig være drift på anlegget i
sommer, om enn noe redusert, og vi trenger å bruke klubbhuset til det det er beregnet for.
Disse padlemaskinene er beregnet til innendørs bruk og kan derfor ikke stå ute, siden de da vil bli
ødelagt.

Styrets innstilling:
Forslagene tas ikke til følge.
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5a. Organisasjonsplan for NRPK for 2016
Styret foreslår følgende organisasjonsplan for NRPK, jfr. NRPK’s lov § 15.10
Styre:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Fire styremedlemmer
To varamedlemmer
Kontrollkomite:
To medlemmer
To varamedlemmer
Valgkomite:
Leder
To medlemmer
Ett varamedlem
Ungdomsgruppa:
Gruppeleder oppnevnes av styret
Bassenggruppa:
Gruppeleder oppnevnes av styret
Båt og utstyr:
Innkjøps- og salgsansvarlig
Personer med spesielle behov:
Gruppeleder oppnevnes av styret
Ro
Oppmann oppnevnes av styret
Anlegg
Gruppeleder oppnevnes av styret
Introkurs
Ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurs
Våttkortkurs
Ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurs
Arrangement/turer
Gruppeleder oppnevnes av styret
Nøkkelvaktgruppe
Gruppeleder oppnevnes av styret
IT gruppe
Gruppeleder oppnevnes av styret
Politiattestansvarlig
Oppnevnes av styret
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Sak 5.b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Forslag til aktivitetsplan for NRPK 2016

Se hvordan det nye medlemssystemet kan brukes til å effektivisere driften av klubben.
Vurdere alternative mailsystem som er mer funksjonelle.
Innkjøp av nye båter og utstyr.
Kapasitetsøkning av anlegget.
Videreutvikle arbeidet med å flytte aktiviteter ut av styret til egne grupper.
Kompetanseutvikling for nøkkelvakter og andre nøkkelpersoner.
Videreutvikling av årshjulet.
Vurdere turer og arrangementer utenfor Nøklevann, som følge av redusert sesong .
Arbeide for å øke aktiviteten innen rosporten.
Vurdere muligheten for å ansette en person på deltid i styret.
Nedsette en arkivgruppe (digitalisere klubbens arkiv).
Arbeide for å redusere sårbarhet, spesielt medlemsregisteret.

Sak 5c

Fastsette medlemskontingent
Styrets innstilling
Barn 0-5 år
Til og med det året de fyller 5 år.

kr. 25,-

Barn og ungdom 6-18 år
kr. 100,Fra og med det året de fyller 6 år t.o.m. det året de fyller 18 år

Voksne / honnør
Fra og med det året de fyller 19 år

Kr. 100,-

Kontingenten for voksne anbefales reduserer med kr. 150,- grunnet reduserte
padlemuligheter sesongen 2016.
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Sak-5d:

LOVNORM FOR IDRETTSLAG
Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015
Veiledning til lovnorm for idrettslag
Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen
er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på
saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen
for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta
med fotnotene i egen lov.
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOV FOR NØKLEVANN RO- OG PADLEKLUBB
Stiftet 21.12.1987, vedtatt av årsmøtet 18.2.1988, med senere endringer av 12.6.1996,
5.6.2012 og 9.3.2016 godkjent av Oslo Idrettskrets 27.12.1987.
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
§1

Formål

(1)

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet.

§2

Organisasjon

(1)

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2)

Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 1

1

Idrettslaget må være medlem av de(t) særforbund som organiserer idretten(e) laget driver, med mindre
laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.
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(3)

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oslo
kommune, og er medlem av Østensjø idrettsråd 2.

(4)

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i
idrettslagets egen lov.

§3

Medlemmer

(1)

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a)
akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds
regelverk og vedtak.
b)
ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre
organisasjonsledd i NIF.

(2)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak
treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er
mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to
uker.

(3)

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og
idrettslagets regelverk og vedtak.

(5)

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler
fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper
automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan som vedtas av årsmøtet. Det er også årsmøtet som
vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
2
Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over
mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte hvilket idrettsråd det tilhører.

- 33 -

(8)

Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles
av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets
behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er
mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9)

Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets
styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv.
Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når
klagesaken er avgjort.

(10)

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

§4

Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. 3 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for
deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§5

Kjønnsfordeling

(1)

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal
det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder
også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med
ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen,
skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)

Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle
til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

3

Idrettslaget kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter).
Kontingenten må være på minst kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være
fritatt for betaling av kontingent.
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(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad
om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet.
Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§6

Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det
samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf.
§ 16.

(2)

Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7
(3), har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for
spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)

Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som
deltar i samme konkurranse.

(5)

Forslagsrett:
a)
Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b)
Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget
c)
Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet
organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette
årsmøtet/tinget.
d)
Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som
ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.
e)
Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.

(6)

Talerett: 4
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i
idrettslaget.

§7

Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

4

Årsmøtet kan også beslutte å gi talerett til andre personer. Dersom idrettslaget har engasjert revisor, må
følgende punkt legges inn i (6): «Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.»
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(1)

En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i
idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant
ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke
gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke
velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd
representasjonen skjer.

(3)

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale
som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)

Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og
medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett
til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som
valgt eller oppnevnt.

(6)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det
kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§8

Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
idrettslaget

(1)

Et medlem som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en
økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komité mv. innen idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det
samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en
juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan
ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt eller oppnevnt.

(4)

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant.
Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§9

Inhabilitet

(1)

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)
når vedkommende selv er part i saken,
b)
når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c)
når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer
med en part,
d)
når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av
styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i
saken.

(2)

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en
part.

(3)

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i idrettslaget.

(4)

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.

(5)

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål
om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer
delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres
uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
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(7)

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom
en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende
ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin
nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8)

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10

Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre
når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling 5 eller ved fjernmøte 6. Ved skriftlig
saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer
med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir
sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig
saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og
kommunisere med hverandre.

(3)

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11

Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og
regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge
kalenderåret. 7

(2)

Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal
laget følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning

5

For eksempel per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
7
Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
6
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av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom idrettslaget har en årlig
omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og
revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av
hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor
skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens
oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.
(3)

Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i
fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med
grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for
gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet
bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5)

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.
Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6)

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7)

Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig
omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av
årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13

Årsmøtet

(1)

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen
av mars måned 8.

(2)

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt
på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så
fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før
årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest
to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

8

Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
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(3)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning
av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om
det er saker som ikke kan behandles.

(4)

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre
personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent
for medlemmer.

(5)

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov. Dersom
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.

(6)

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som
ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre
saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved
godkjenning av saklisten.

§ 14

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være
medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter.
§ 15

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal 9:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. 10
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene
fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 11
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 12
10. Foreta følgende valg: 13
9

Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på
tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet.
Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
10
Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm
for idrettslag.
11
Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
12
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet.
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a)
b)
c)
d)
e)

Leder og nestleder
8 styremedlem og 2 varamedlem 14
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
To revisorer. 15
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.
§ 16

Stemmegivning på årsmøtet

(1)

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer
enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer
skal anses som ikke avgitt.

(2)

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes
krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater
føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder
ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over,
teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det
foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.

13

Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre
tillitsvalgte det er behov for.
14
Idrettslaget kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall
styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett
varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.
15
Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta
følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets
regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité
med minst to medlemmer.»
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§ 17

Ekstraordinært årsmøte

(1)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14
dagers varsel etter:
a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.
b) Vedtak av styret i idrettslaget.
c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

(2)

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen
forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets
internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på idrettslagets internettside eller annen
forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at
saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være
gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3)

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht.
denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det
ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.

§ 18

Idrettslagets styre

(1)

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 16
mellom årsmøtene.

(2)

Styret skal bl.a.:
a)
Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og
vedtak.

16

Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og
inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt
instruks eller vedtak gi idrettslagets gren-/gruppestyrer fullmakt til å forplikte laget innenfor
instruksens/vedtakets rammer.
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b)

c)
d)
e)
f)

Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i
samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet
organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.
Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide mandat/instruks for disse.
Representere idrettslaget utad.
Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 17
Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten 18.

(3)

Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 19

Grupper og komiteer

(1)

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges
på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut
av valgkomiteen.

(2)

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)

Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å
opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret
velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne
gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av
gruppestyret med minst én ukes frist.
c) Det årlige møtet skal:
i. Behandle regnskap.
ii. Behandle gruppens årsberetning.
iii. Fastsette budsjett.
iv. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
v. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
d) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

17
18

Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller personer med utviklingshemming.
Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
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e) Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten
hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og
konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler,
straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.
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§ 21

Lovendring

(1)

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer
vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen.
Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring
for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 22

Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør

(1)

Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte.
Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3
flertall.

(2)

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak
om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3)

Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at
idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget
holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

Sak-5e:
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