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Sak-2a:

ÅRSMELDING FOR NØKLEVANN RO- OG PADLEKLUBB
FOR STYREPERIODEN 2017
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 friluftsområde til nytte for lokalbefolkningen i omegnen.

Styrets sammensetning:
Leder:
Nestleder:

Tormod Tørstad
Gunvor Brekken

Styremedlemmer:
Anne Stålegård (kasserer), Einar Kjesbu (introkursansvarlig), Vibeke Næumann (medlemsansvarlig),
Paul Barthel (Andre kurs), Aleksander Storvestre (IT) og Wendelmoed Van Der Veen(Sekretær).

Varamedlemmer:
Anne Ljunggren (FB og hjemmesiden)
Marte Magnus (Materialforvalter)
Sverre Falkenberg har også i 2017 påtatt seg ansvaret for reparasjoner og vedlikehold av båter og
anlegg.
Ro-oppmann
Jens Christian Riis
Valgkomité
Medlem:
Irene Hals og Elise Jahren
Varamedlem: Svein Andersen og Arvid Solheim

Kontrollkomité
Medlemmer:
Varamedlemmer:

Elin Gudmundsen og Sverre Falkenberg
Edith Holmqvist og Toralf Engravslia

Regnskap
Rolf A. Tolfsby, Eminentia Regnskap AS

Revisjon
Registrert revisor Mads Takla, SMB Revisjon AS

Styrets arbeid:
Det er avholdt 13 styremøter i perioden mars 2017 til mars 2018, samt ett budsjettmøte. På
budsjettmøtet deltok regnskapsfører Rolf A. Tolfsby
Det er avholdt et WordPress introkurs for styret og nøkkelpersoner 27 april.

Valgkomiteen har gjennomført ett møte med leder og nestleder for å få status på hvem som vil
fortsette i styret. De foreslåtte nye styremedlemmene vil bli innkalt til et felles møte for en samtale
og informasjon om hva styrevervet innebefatter.
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Det ble gjennomført en helgesamling med styre og instruktører i Fjellbacka 20. – 22. oktober 2017.
I januar 2017 inviterte styret instruktører, æresmedlemmer, valgkomite, kontrollkomite, regnskapsfører, generalsekretæren i NPF og NRF til nyttårstreff på Skullerudstua.

Helse Miljø og Sikkerhet (HMS)
Nøklevann
x
x
x

Barn tråkket mellom plankene på pallen, som var en midlertidig overgang fra land til
flytebryggen, og forstuet foten. Isomslag ble lagt på.
Stropp på neopren spruttrekk røk under test. Padleren opplevde det som ubehagelig og
hadde vansker med å få av trekket, som kan ha vært reparert før.
Feil på merking i hyllene. Hyllemarkeringene bør oppdateres snarest. Problemet er at det er
vanskelig å vite om båter mangler, når vi skal stenge.

Sjøbase
x

Hjelpeinstruktør fikk strekk i skulderen under bistand til en deltaker på våttkortkurs.

I 2017 har Gunvor Brekken vært HMS-ansvarlig sammen med nøkkelvaktgruppa.
De fleste HMS-saker er knyttet til nøkkelvaktarbeid.
HMS-systemet består av følgende dokumenter:
භ
භ
භ
භ

Arbeidsinstruks for HMS-ansvarlig i NRPK i ny utgave.
Vaktinstruks
Regler utenom vakt (for nøkkelvakter).
Sikkerhetsregler for bassengtrening.

I forbindelse med «Nøklevann på sjøen» har vi foreløpig vist til generelle sikkerhetsregler for padling
på sjøen, samt HMS håndbok utarbeidet av NPF og OKK (Oslo Kajakk klubb). Skjema for rapportering
av hendelser ligger på Mosseveien. Vi arbeider med å ferdigstille risikovurdering og rapporteringsskjema for skader/ulykker til åpningen 2018.
Oppdaterte sikkerhetsregler/alarmplan videreutvikles og henges opp på klubben, Holmlia Bad og
Mosseveien.
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Styret arbeider fortsatt med at sikkerhetsregler bør gjennomgås før oppstart av hver bassengtrening,
før fellesturer og kurs fra Mosseveien. På denne måten kan vi gjøre sikkerhetsreglene til et levende
dokument, som gjør at HMS følges opp i praksis.

Godtgjørelse, lønn og likestilling
Mesteparten av innsatsen som styret legger ned i klubben er basert på frivillig innsats. Det er avsatt
budsjettert styrehonorar for 2017 på kr. 150 000,-.
Vi følger budsjettbehandlingen fra 2017, og utbetaler et lite honorar for noen oppgaver som blir
utført av medlemmer utenfor styret.
Det er ingen ansatte i klubben. Arbeidet utføres via frivillig innsats og honorarene som utbetales skal
i utgangspunktet være like for styremedlemmene. Samtidig vurderes dette hvert år, siden enkelte i
styret har mer ansvar og legger ned mye mer arbeid/innsats sammenlignet med andre styremedlemmer. I henhold til aktivitetsplanen for 2017 skulle styret vurdere muligheten for å ansette en person
på deltid i styret. Det har ikke blitt fattet noen konklusjon på dette, styret arbeider videre med saken
i 2018.

Kontakt med særforbundene – Norges Padleforbund og Norges Roforbund.
NRPK har medlemskap i to særforbund, Norges padleforbund (NPF) og Norges Roforbund (NRF).
Vi tar initiativ til ny kontakt med NRF for å få til et samarbeid og en rodag for å øke roaktiviteten på
Nøklevann.

Samarbeid med Ormsund Roklubb
Vi har fortsatt et meget godt samarbeid med Ormsund Roklubb, og det er avhold ett kurs i roing hos
dem med fire deltakere fra NRPK.

Informasjonsarbeid
Nettside
NRPK har i 2017 arbeidet med oppdatering av innholdet på den nye nettsiden basert på Wordpress,
og hatt et introkurs for styret og nøkkelpersoner. Målet er at innholdet på nettsiden skal bli gradvis
mer informativt.
Nettsiden oppdateres jevnlig og skal være dynamisk og fremstå som nyttig og spennende. Det er
mulig å melde seg på aktiviteter via et bookingsystem.
Booking av kajakker på sjøbasen, samt påmelding til bassengtreninger gjøres nå via nettsiden.
Styret følger som hovedregel at all informasjon på nettsiden til enhver tid er gjeldende fremfor all
annen skriftlig informasjon. Styret vil framover oppdatere nettsiden, slik at all informasjon som tidligere
fantes i Plasken, på sikt skal finnes på nettsiden.

-6-

Facebook
På NRPK’s FB-side blir det lagt ut aktuell informasjon til medlemmene, i tillegg til flotte bilder fra
Nøklevann.
Styret ønsker at flere kan bidra til en attraktiv og spennende FB-side, ved selv å legge ut bilder og egne
padleopplevelser, som deles videre på NRPK sin facebookside.
Det kommer også kommentarer, spørsmål og innspill fra medlemmer, som løpende blir besvart av to
administratorer i styret.
Vi opplever en stor interesse for klubben og FB-siden. Antall interesserte øker for hvert år, dette er svært
gledelig. Målet er at siden skal være fortløpende oppdatert, dynamisk og fremstå som nyttig og
spennende.
I løpet av året har NRPK’s FB-side øket antall likerklikk fra 1293 til 1642, og antall som følger siden er økt
fra 1262 til 1661.

Online påmelding (bl.a. introkurs og våttkortkurs)
I 2017 benyttet vi deltager.no til online påmelding til Intro-kurs. Systemet fungerer tilfredsstillende.
Vi har også i 2017 benyttet Padleforbundets online-løsning for påmelding til våttkortkurs. Her
markedsføres klubbens kurstilbud også til andre enn klubbens medlemmer.

Ungdomsgruppa
Øystein Falch tok i 2017 initiativ til en treningsgruppe for ungdom med basis i skigruppa til
Bækkelagets sportklubb. Det ble avholdt en rekke treninger, der også foreldre deltok. Han vil prøve
å få til en tilsvarende ordning for 2018.
Vi vil arbeide for å få til en ordning for skoleklasser i begynnelsen av september, dersom vi får tak i
noen som kan lede en slik aktivitet.
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Aktiviteter for personer med behov for oppfølging/tilrettelegging
ONSDAGSGRUPPA
Har gitt et tilbud om behovstilpasset tilrettelegging for padling, med Irene som ansvarlig. Gruppa har
møttes fast på onsdager uansett vær fra 17. mai og ut september (bortsett fra 3 uker i fellesferien).
I alt 16 onsdager fra kl. 16.00 -18.00 har 4-6 deltagere møtt opp. I år har padledistansen økt, samtlige har
padlet rundt Haraholmen.
Tilbudet fortsetter i 2018 og vi regner med at antall deltagere vil øke i løpet av året. Ulla Falkseth
medhjelper og Anne Kathrine Halvorsen stiller ved behov.
Irene Skofterød og Elise Jahren har i 2017 gjennomført aktivitetslederkurs og er nå godt forberedt til å
ivareta denne gruppen.

AKTIV PÅ DAGTID
Margot har i 2017 hatt ansvar for å gjennomføre samlinger for Aktiv på dagtid og Senter mot Incest
Det har blitt gjennomført to samlinger på Nøklevann og en i bassenget.
Opplegget fulgte klubbens introduksjonskurs, slik at det var mulig å bli medlem av NRPK etter endt
padling. Fem av deltagerne tok imot dette tilbudet. Et felles mål er å få til et fortsatt samarbeide med
Aktiv på dagtid i 2018, med aktivitet en gang i uken. Gruppen hadde med seg to idrettsfaglige som
deltagerne har et tillitsforhold til. Jeg identifiserte oss tre som leder av aktiviteten og vi fordelte et ansvar
mellom oss. Deltagerne hadde selv meldt seg på denne aktiviteten og var på forhånd forberedt og
informert om opplegget. Tilbakemeldingen var udelt positiv. Deltakerne fikk fine padledager og nyttig
informasjon, og fikk en fin opplevelse med trygghet og padleglede.

SENTER MOT INCEST
NRPK sin rolle er å legge til rette for trygghet og padleglede, ikke nødvendigvis være en pådriver. De har
mye driv i seg selv når situasjonen er trygg nok!
Kort oppsummert ble det etter endt padling en idemyldring om fremtidige ønsker om å komme tilbake
med flere deltaker fra senteret. Deltakerne opplevde mestring og det ble en positiv opplevelse for alle!

Arrangement i samarbeid med Ruter – åpen dag
Åpen besøksdag 1. Juli mellom kl. 10-18 for Ruters reisende med overgangsbillett.
Båtene ble tatt ut og plassert på ulike poster langsmed stranden og bryggene. Vestene ble hengt opp
langsmed gjerdet og utgjorde hovedkøen ved arrangementet. Publikum ble instruert i bruk av kano,
kajakk og SUP før vi åpnet.
Vi hadde over 1100 besøkende som kunne prøve kajakk, kano, SUP og robåt innenfor et begrenset
område på Nøklevann.
Vi stilte med:
x
x
x
x
x
x
x
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15 vakter: 12 heldagsvakter, 2 halvdagsvakter og 1 "arrangementsansvarlig".
Vaktene hjalp til med vester, påstigning og avstigning av båter, samt noe padleteknikk.
Båter og utstyr som ble benyttet til arrangementet ble merket med gul tape.
Vi endte med å ta i bruk så og si alle vester, SUP-er og kanoer.
Ruter stilte med 12 FRIGO utlånskanoer.
Det ble servert saft og pinnebrød fra Rustadsaga som ble stekt på bålpanne.
To personer fra Ruter sjekket billetter sammen med en arrangementsansvarlig.

Samtidig hadde klubben åpent for klubbens medlemmer. Området var også åpent for badende og
turgåere. Noe av suksessen var at NRPK krevde at arrangementet skulle ha en livredder, som kunne
passe på de badende. Dette satte gjestene stor pris på og flere barn spurte livredderen om hva de
fikk lov til å gjøre og hvor de kunne svømme.
I tillegg hadde vi tre vakter ute på vannet som bistod med padleteknikk, og ivaretok padlegrensen for
arrangementets gjester. Den gule tapen gjorde det enkelt å se hvem som var klubbmedlemmer og
arrangementsgjester. I tillegg var det en som blogget om arrangementet hele dagen, og et fototeam
som filmet deler av arrangementet.
Arrangementet var godt planlagt og ble en suksess og en fin markedsføring både for Ruter og oss.

Introduksjonskurs
Introkurs og nye medlemmer i 2017

Oppsummering
I 2017 holdt vi 36 introkurs for nye medlemmer med over 500 deltakere. I tillegg var det omtrent
ti personer som betalte for introkurs, mens ikke møtte opp. Dette var rekordlav uteblivelse.
Det er hovedsakelig tre årsaker til høyt oppmøte på introkursene:
1) Kursplass kan kun reserveres ved forhåndsbetaling.
2) Kursene publiseres et par uker i forveien.
3) Tett oppfølging av påmeldinger fra kurskoordinator.
Kursgjennomføring
I sommer var det igjen normal vannstand og flott ny demning med nylagt sandstrand. Vi begynte
med introkurs 22. mai. Det ble holdt tre kurs i uken gjennom hele sommeren, til slutten av august,
med unntak av noen helligdager. I alt ble 36 introkurs gjennomført.
Med fokus på HMS, fortsatte vi prosedyren med at instruktørene demonstrerte velting og
kameratredning, før deltakerne sjøsatte båtene.
Deltakere foretok veltingen og kameratredning to og to, under oppsyn og assistanse fra
instruktørene. For deltakere som ønsket det, ble velting gjennomført på grunt vann, med instruktør
stående ved siden av kajakken.
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Samling med styret og instruktører i Fjällbacka 20. – 22.10.2017
Dette ble en vellykket tur både faglig og sosialt. Vi gjennomførte to padleturer i fantastiske omgivelser og følgende temaer ble diskutert:
x
x
x
x

x
x
x
x

Introkurs
Andre kurs på Nøklevann: ro, kano, kajakk, SUP
Kurs fra Mosseveien, oppstart i begynnelsen av mai.
o Fordeling mellom turer, grunnkurs, teknikkurs.
o Kajakker tilgjengelige for turer.
Fellesturer fra Mosseveien
o Hver søndag?
o Turmål fastsatt på forhånd?
o Antall deltagere?
Innspill til innkjøp av kajakker/utstyr
Holmlia bad – Livredningskurs og aktivitet
Generelt om sikkerhet – alarmplan for Mosseveien, Nøklevann og Holmlia bad
Feiring av 30 års jubileet til NRPK

Våttkortkurs
Fra juni til september 2017 ble det gjennomført sju grunnkurs og tre teknikkurs hav, hovedsakelig fra
Mosseveien. To grunnkurs ble gjennomført på Nøklevann, disse primært for ungdom.
Instruktører var Ragnhild Berthelsen, Halle Vangdal, Guri Kauserud, Arnfinn Bjørshol og Tore Rokkan. Alle
har flere års erfaring med å holde kurs.
Det var stor interesse for kurs i våttkort hav, så å si alle kurs var fulltegnet med opptil 14 deltakere pluss
venteliste. De aller fleste av deltakerne var medlemmer i klubben.
I tillegg ble det gjennomført grunnkurs kano på Nøklevann med Matt Skuse som innleid instruktør.
Prisen for grunnkurs/teknikkurs var kr. 500 per deltaker.

Andre kurs
I tillegg til introkurs og våttkortkurs ble det gjennomført ulike kveldskurs på Nøklevann:
x
x
x

Tre SUP-kurs
To teknikkurs flattvann
Ett kurs i padling med grønlandsåre.

Det var god respons også på disse kursene.

Kurs og Kompetansebygging
Styret ønsker at klubbens medlemmer skal føle seg trygge på vannet og ha gode padlekunnskaper.
Kurs i våttkortstigen som NRPK arrangerer tilbys medlemmene til sterkt reduserte priser.
Klubben dekker 100 % av kursavgiften for aktivitetsleder- og livredningskurs. Dette gjelder kun for de
som ønsker å bruke denne kompetansen, slik at den kommer til nytte for andre medlemmer i NRPK.
Dette skal alltid avklares med styret i forkant.

Bassengtrening i Holmlia bad
Formålet med bassengtreningene er å utvikle ferdigheter og vannfølelse, trygghet og å øke kom-
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petansen innen padling, redningsteknikker og sikkerhet. 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 fått ferdigheter innen støttetak.
Det er avholdt ett livredningskurs i Holmlia bad med 10 deltakere i regi av Norges Livredningsselskap.
Sikkerhet
Det har ikke vært registrert farlige hendelser under bassengtreninger i 2017.
Klubben forplikter seg til 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.
Antall vakter skal vurderes i forhold til deltagere, barn, vurdering av risiko, samt hva vakten er
komfortabel med.
Holmlia bad er et underjordisk anlegg. Det er derfor nødvendig med sikkerhetsrutiner for evakuering.

Organisering
Bassengtreningene har vært organisert slik:
භ
භ

Gunvor Brekken har stått for kontakt med Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hun har hatt all
kontakt med kommunen og inngått avtaler.
Jørgen, Paul og Tormod har tatt seg av daglig drift i 2017. Disse har fulgt opp påmeldinger,
oppdatert bassenginformasjon på hjemmesiden, booket bassengvakter, sørget for utstyr og
fulgt opp sikkerhetsrutiner.

Sjøbase Mosseveien 169 B
De ansvarlige for sjøbasen har vært Eli Alfnes og Cathrine Lande.
Basen er jevnlig brukt til våttkortkurs, «Rull og tull»-treninger, samt turer på eget initiativ.
Nestleder har hatt jevnlig dialog med Magnus Nilsson, Park- og friområdeforvalter i Bymiljøetaten,
gjennom året.
Følgende ble utført på dugnad:
x
x
x

Fjerning av løv, greiner og div. hageavfall.
Nedskjæring av busker
Klipping av gress og stell av blomsterbed.

Senere ble det montert knagger og system for årer, i tillegg til en kajakksklie for enkel utsetting og
opptak av kajakker. Det er skaffet tilveie en bøttedo, som er satt inn i en eksisterende utedo.
Dette fortsetter som et vellykket prøveprosjekt inntil det er etablert en avtale om langtidsleie.
Kostnadene i 2017 er fortsatt beskjedne.

Forfriskninger i åpningstiden på Nøklevann
Medlemmene har også denne sesongen fått servert vafler, te, kaffe og kakao etter en hyggelig
padletur på vannet.
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Vår- og høstdugnad
VÅRDUGNAD
13. mai ble vårdugnaden gjennomført. Dugnaden ble gjennomført med de tradisjonelle oppgavene.
56 personer møtte opp. Det ble solgt 3 kajakker og to kanoer.
Dugnadsoppgaver:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vaske alle båter
Vaske alle årer som er blitt oppbevart ute
Vaske og rydde i klubbhus
Rydde i alle boder og oppbevaringsplass
Rake og kaste løv
Fjerne kvist og annet fra båthuset
Felling av trær og greiner som slipper fra seg kvister og blader på båthuset
Klargjøring av redningsbåt
Gjennomgang av flytevester: 10 stykker ble gitt bort grunnet enklere reparasjonsbehov
Grilling av mat og bespisning

HØSTDUGNAD
14. oktober ble det gjennomført høstdugnad. Det ble solgt 1 kajakk på dugnaden og 1 til i desember 2017.
Dugnadsoppgaver:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Rake løv
Telle over alle båter, årer, vester, spruttrekk, og annet utstyr
Lage oversikt over gjenstander på øverste hylle i båthuset.
Tømme redningsbåten for luft
Rydde i årehyllene
Rydde i klubbhuset
Rydde i vestebodene
Fjerne gress og andre vekster rundt båthuset
Trekke presenning bak og foran deler av båthuset
Flytte scullere inn i båthuset
Flytte vester for tørking inn i klubbhuset
Vaske kjøkkenutstyr
Legge ned tak over vaffelstekebordet

Nøkkelvaktordningen v/ Nøkkelvaktgruppa
Nøkkelvaktmøter
I 2017 ble det på vanlig måte holdt ett nøkkelvaktmøte før sesongstart og ett etter sesongslutt. Møtet før
sesongstart var med fokus på å oppdatere nøkkelvaktene på rutiner og kunnskap for å kunne utøve
arbeidet best mulig. Høstens møte hadde fokus på å dra lærdom av sesongens hendelser.
Nøkkelvaktordningen
Ved utgangen av 2017 er det 104 ordinære nøkkelvakter. 4 av disse deler på nøkkelvakter, så
bemanningen tilsvarer 102 vakter som alle bidrar i klubbens ordinære nøkkelvakttjeneste. I tillegg har vi 5
æresmedlemmer. Bemanningen i 2016 på anlegget var ekstra stor, mens den i 2017 var tilbake på
“normalen”, dvs. 2 vakter på hverdager og 3-4 vakter på lørdager og søndager.
Da klubben åpnet i mai var det for få nøkkelvakter til å dekke opp alle vaktene i sesongen. Nye
nøkkelvakter ble opplært og dekket behovet for bemanning. I løpet av sesongen fullførte 13 medlemmer
opplæring som består av kveldskurs og to opplæringsvakter. Disse er nå registrert som nøkkelvakter. Fem
nøkkelvakter har sluttet. Det er fortsatt behov for å lære opp flere vakter.
Organisering og nøkkelvaktgruppe
Nøkkelvaktgruppen består ved årets slutt av fem medlemmer, hvorav en også er styremedlem.
Nøkkelvaktgruppen har, i tillegg til nøkkelvaktmøtene, hatt seks møter og behandlet 40 saker i løpet av
året. For å kunne forberede 2018-sesongen tidlig ble de de viktigste datoene med styrets hjelp bestemt
allerede i oktober.

Båter og utstyr kjøpt og solgt i 2017
Båtgruppa har i 2016 bestått av følgende personer: Tormod Tørstad, Knut Sørby, Jens Christian Riis
og Arnfinn Bjørshol. Båtgruppa har ikke hatt noen møter i perioden, men kommunisert via mail og
telefon.
Klubben har kjøpt inn følgende båter og SUP brett:
Kajakker
x 11 stk Boreal Baffin
x 1 Rebel Naja
x 1 Valley Etain
x 1 Zegul Arrow Nuka
x 1 Rebel Ilaga Pro
x 1 stk Boreal Epsilon
x 1 Surfski Epic V10
SUP brett:
x 2 stk oppblåsbare Touring 14 (Mosseveien)
x 2 SUP barnebrett Star-board (Nøklevann)

Årer som er kjøpt inn i 2017:
භ Kajakkårer, 4 stk vingårer for ungdom, Braca
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Klubben har solgt følgende båter på dugnad:
x Båt nr. 136 Nantucket kajakk (brukt):
x Båt nr. 242 Mad River Reflection kano
x Båt nr. 224 Hasle PE 530 kano
x Båt nr. 416 RTM Solo kajakk
x Båt nr. 417 RTM Solo kajakk
x Båt nr. 505 Elvekajakk
x Båt nr. XX Elvekajakk (brukt)
av Margoth)

Pris: 1500 kr
Pris: 2000 kr.
Pris 1000 kr
Pris 800 kr
Pris 800 kr
Pris: 500 kr
Pris: 500 kr i desember (Anne S skal ha fått båtnummer

Anlegget på Nøklevann
- Malt klubbhus: vegger og karmer.
- Drenert under ferskvannskranen, så godt det lar seg gjøre. Det er fjell ikke langt under bakken.
- Lagt flere matter under vannkranen.
- Fjernet spikere fra SUP stativet, som HMS-tiltak.
- Skrevet ut og lagt klart for bruk: 1000 eksemplarer av båtlogg til registrering av lån/bruk.
- Plexiplater på bord og vegg for å beskytte mot vaffelrøre på avveier og fettsprut fra steking av vafler.
- Felling av trær på nabotomten, som sprer blader og mister kvister på båthuset til kajakkene.
- Slipt og beiset plattingen utenfor klubbhuset.
- Gjennomgått førstehjelpskoffertene og registrert mangler.
- Fått oversikt over hva som befinner seg på øverste hylle i kajakkstativet.

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.
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Ro-oppmannens beretning
Det har ikke vært tilrettelagt roaktivitet på Nøklevann i 2017

Oppsummering fra medlemsansvarlig
Innføringen av det nye medlemssystemet har vist seg å være svært vellykket. Dessverre er det
fremdeles en del som trenger spesial-«behandling» som utsendelse av faktura eller opplysninger
vedrørende kid og kontonummer, det har imidlertid bare vært et par tilfeller.
Systemet krever en god del manuelt arbeide i forbindelse med innmelding av nye medlemmer etter
introkurs.
x
x

Medlemstall pr. 31.12.2016: 1885
Medlemstall pr. 31.12.2017: 2804

Vi har i år innført utsendelse av purringer, det har vist seg å være nyttig med hensyn til antall
innbetalinger.

Utlånsstatistikk
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Felles lagring av dokumentasjon og bilder
Styret benytter Google Drive som felles lagringssted for dokumenter, instrukser, vaktlister, bilder
m.m. Dette har vært et stort løft for klubben og sikrer god og sikker lagring og tilgjengelighet for
klubbens styre, komiteer/arbeidsgrupper.

Økonomi
Nøklevann ro- og padleklubb har god økonomi. Regnskapet 2017 viser et underskudd på
kr. 159 510,- Det var budsjettert med kr. 750 000,- i underskudd. Vi ser at det er et stort gap mellom
regnskap og budsjett i 2017. Her redegjøres for noen av de større avvikene.
x
x
x
x

Kontingentinngangen var på kr. 654 000,- og dette var 154 000,- mer enn budsjettert.
Det var budsjettert kr. 400 000,- til ny brygge, noe styret ikke fikk gjennomført i 2017.
Det var budsjettert kr. 200 000,- til innkjøp av profilartikler for salg. Styret utsatte dette til
jubileumsåret.
Det var budsjettert kr. 275 000,- til innkjøp av båter og utstyr (inkl. drakter og utstyr til
personer med spesielle behov). Regnskapet viste kr. 339 000,-.

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningen er til
stede.

Sesongen 2017 oppsummert!
Vannet er tilbake med større aktivitet enn noen sinne ved både introkurs, kurs på Nøklevann og
våttkortkurs.
Området ved dammen på Nøklevann fremstår flottere enn noen gang, etter at anleggsarbeidet ble
ferdigstilt og vannet kom tilbake.
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Vi har også i år forlenget sesongen med innendørstrening på Holmlia bad.
Styret har arbeidet videre med utvikling av nettsiden og bookingsystemer.
Det har blitt benyttet fire online påmeldingssystemer i 2017 og dette har stort sett fungert
tilfredsstillende.
x
x
x
x

Deltaker.no
Våttkort.no
Min idrett.no.
Påmelding via nettsiden.

I løpet av våren 2017 opplevde medlemsansvarlig fortsatt pågang av henvendelser fra medlemmer,
som har opplevd vanskeligheter med å registrere seg inn i det nye systemet «Min Idrett».

Utviklingen av medlemstall i perioden 2015 – 2017.
x
x
x

31.12.2015 - 2970 medlemmer
31.12.2016 - 1885 medlemmer
31.12.2017 - 2804 medlemmer

Styret har fortsatt en god dialog med Bymiljøetaten, for å få etablert en langsiktig avtale om en
sjøbase. Interessen er stigende, med hele 400 utlån i 2017, dette inkluderer utlån i forbindelse med
gjennomføring av våttkortkurs hav.
Styret har i 2017 stort sett bestått av engasjerte styremedlemmer og samarbeidet har fungert
tilfredsstillende. Engasjementet har vært noe varierende blant styremedlemmene.
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:
NØKLEVANN RO OG PADLEKLUBB
Årsregnskap 2017
RESULTAT
Inntekter

Egenandeler turer
Salg av NRPK artikler
Salg gamle båter
Arrangementer
Annonseinntekter
Tilskudd Oslo Idrettskrets / IF
Tilskudd NIF- LAM midler / IF
Gave tilskudd
Anleggsstøtte
Bidrag utstyr medlemmer m. spes. behov
Utstyrs og spillemidler
Momsrefusjon
Grasrotandel/bingo/lotto ol.
Kursinntekter
Eksterne kurs egenbetaling
Årskontingenter
Diverse inntekter
Sum inntekter

Kostnader
Honorarer
Honorar til instruktører
Godtgjørelse til styre, avsetning
Godtgjørelse andre tillitsverv, avsetning

Arbeidsgiveravgift
Sum lønnskostnader
Andre driftskostnader
Klubbturer / felles arr.
Jubileumsmarkering NRPK 30 ÅR
Bassengleie
Leie båthus Malmøya /Mosseveien
Leie arkivplass
Gaver
Lys, varme vedr. lokaler
Annen kostnad lokaler/oppgradering
Vedlikehold båter og utstyr
Vafler, husholdning - dugnad
Transport og kjøring
Verktøy og kontorrekvisita
Båter
Båtutstyr

Note

Resultat
2017

Resultat
2016

Budsjett
2017

7
8
9

0
0
6 900
33 500
0
180 330
104 530
0
0
0
45 379
44 993
4 294
223 523
0
654 000
0
1 297 449

0
0
2 700
0
1 500
241 000
218 008
2 827
0
0
17 596
54 918
3 847
69 500
0
185 025
0
796 921

25 000
5 000
3 000
0
5 000
125 250
87 000
100 000
25 000
90 000
25 000
30 000
3 000
191 200
20 000
500 000
0
1 234 450

Note

Resultat
2017

Resultat
2016

Budsjett
2017

13
5
5

207 400
150 000
57 000
55 620
470 020

87 200
130 000
3 500
0
220 700

208 800
150 000
70 000
0
428 800

0
0
104 820
0
6 000
9 990
3 008
3 500
40 257
23 858
2 365
1 048
291 722
47 734

0
0
105 030
0
6 000
3 634
1 956
0
9 256
16 402
400
8 823
143 974
12 870

34 000
60 000
110 000
10 000
7 500
5 000
5 000
0
20 000
20 000
5 000
10 000
150 000
60 000

10-11
10-11
12

12
12
12
13
14

5

9
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NØKLEVANN RO OG PADLEKLUBB
Årsregnskap 2017
RESULTAT
Kostnader

Drakter og tilbehør
Utstyr personer med spesielle behov
Anlegg
Kjøp artikler for salg
Datautstyr og lisenser
Regnskap
Annen fremmed tjeneste, revisjon
Medlems-fakturering og gebyr
Annen fremmed tjeneste
Trykksaker
Aviser, tidsskrifter, bøker
Kurskostnader/kompetanseheving
IT-utvikling og support
Instruktør møter / seminarer
Klubbutvikling / komiteer
Telefon og nettabonnement
Porto
Årsmøte og medlemsarrangementer
Møter for nøkkelvakter, komiteer og instruktører
Andre bilkostnader / passasjer tillegg
Medlemskontingent, startavgift
Forsikringspremie
Øredifferanser
Bankgebyrer
Annen kostnad

Note

17
16
15

18

Sum andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat + overskudd / - underskudd

-

Resultat
2017

Resultat
2016

Budsjett
2017

0
0
0
0
8 152
89 088
34 678
32 966
0
13 226
0
57 153
55 610
32 421
0
5 289
0
27 262
65 552
0
0
24 107
7
975
5 900
986 688

2 612
0
39 808
0
42 885
67 383
47 781
8 390
5 703
625
889
15 260
0
23 150
0
4 833
65
29 530
32 702
21
0
22 376
0
810
0
671 033

30 000
25 000
400 000
200 000
15 000
75 000
40 000
15 000
30 000
20 000
0
30 000
0
30 000
10 000
4 500
35 000
40 000
25 000
0
5 000
25 000
0
2 500
2 150
1 525 650

1 456 708

891 733

1 954 450

159 259

-94 812

-720 000

Annen renteinntekt
Annen rentekostnad

1 827
60

2 846
0

0
0

Sum finansinntekter/kostnader

1 767

2 846

0

-157 492

-91 966

-750 000

ͲϭϱϳϰϵϮ

Ͳϵϭϵϲϲ

Resultat + overskudd / - underskudd
Disposisjon
KǀĞƌĨƆƌĞƐĂŶŶĞŶĞŐĞŶŬĂƉŝƚĂů
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Avsatt styre- og andre hono
6N\OGLJVW\UHKRQRUDUIRUUHVWEHO¡SVRPLNNHHUXWEHWDOW
'HWHUDYVDWWNULVW\UHKRQRUDUHUIRUXWEHWDOHVHWWHUYHGWDNSnnUVP¡WHW
'HWHURJVnDYVDWWKRQRUDUWLONRPLWHHURJDQGUHLXWEHWDOHVHWWHUYHGWDNSnnUVP¡WH
6N\OGLJDYVDWWKRQRUDUHU

Skyldig skattetrekk
.OXEEHQVN\OGHULNNHVNDWWHWUHNNSU.OXEEHQVN\OGHUDUEHLGVJLYHUDYJLIWSUNU

5

6



Leverandører
/HYHUDQG¡UHUIRUGULQJSU
3nO¡SWNRVWQDGUHYLVMRQDYVDWWLEDODQVHQ
6DOGR/HYHUDQG¡UJMHOGRJSnO¡SWNRVWQDGHURJIRUVNXGGVEHWDOLQJSU

4











Nøkkeldepositum
1¡NNHOUHJQVNDSHWYLVHULQQEHWDOWHGHSRVLWXP
6DOGRVWHPPHULNNHPHGEDODQVHNRQWRVRP
1¡NNHOGHSRVLWXPHULQQVDWWSnHJHQEDQNNRQWR'HQQHKDUSUVDOGR
'LIIHUDQVHQHU
*DPPHOWDYYLNNURJ5HQWHURJJHE\U
'LIIHUDQVHLQ¡NNHOUHJQVNDSHW

3



Fordringer
3UKDUNOXEEHQNULIRUGULQJSnPHGOHPVDPWNULRSSWMHQWHXWVW\UVPLGOHURJJUDVURWDQGHO

2



Regnskapsprinsipp og bokføring
.OXEEHQHUSnODJWnI¡OJH1,)VUHJQVNDSVSULQVLSSHURJI¡UWLKHQKROGWLONRQWDQWSULQVLSSHW
5HJQVNDSHWIRUHUGHUIRUXWDUEHLGHWHWWHU1,)VVWDQGDUG
5HJQVNDSHWHUI¡UWDYDXWRULVHUWUHJQVNDSVI¡UHUVHOVNDS(PLQHQWLD5HJQVNDS$6
RJHUI¡UWLKHQKROGWLORYHUOHYHUWHELODJRJLQIRUPDVMRQHU
6W\UHWL153.KDUDYJLWWHQIXOOVWHQGLJKHWVHUNO ULQJYHGU¡UHQGHUHJQVNDSVnUHW

NØKLEVANN RO OG PADLEKLUBB

1

Noter til regnskap 2017
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Beholdning / Salg og forbruk NRPK artikler og våtsekker
153.DUWLNOHUVROJWL
8WJnHQGHEHKROGQ
%HKROGQLQJ QJnHQGHEHKROG%HQ\WWHWVROJW
9nWVHNNHU

0
0
+HWWHJHQVHUH

0
0
7VNMRUWHU

64
0
/XHU

26
0
%HKROGQLQJHUHUNRQWUROOHUWSU
$YYLNHQHHUE\JGRSSRYHUGHVLVWHnU

Beholdning Båter - Båtutstyr og drakter
EnWHUHUOnQWXWWLO2UPVXQG
5REnWHU
.DQRHU
.DMDNNHU
6XS
3DGOHPDVNLQHU
5HGQLQJVIOnWH
6XPEnWHURJIOnWHU
Det føres et eget båtregister basert på historikk og priser.

8

9

Beholdning båtutstyr og dr
Opptelling pr 31/12-2017
.DMDNNnUHUVSHVLDOnUHUNDQR
6SUXWHWUHNN
5HGQLQJVYHVWHU
9nWGUDNWHU
6NR
7¡UUGUDNWHU

Klubbturer og fellesarrang
Ingen arrangerte turer i 20

7

Avvik !
9
5
2


325


14
20
9







185



0
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15

14

13

12

11

10



Tilskudd NIF LAM midler
/RNDOHDNWLYLWHWVPLGOHUWLOGHOHVSnVOXWWHQDYnUHWKYHUWnU

654 000






Annen fremmed tjeneste
cUVP¡WHWYHGWRNnHQJDVMHUHHNVWHUQUHYLVRU
%RNI¡UWNRVWQDG34 678

,QQEHWDOWIUDPHGOHPPHQHNRQWLQJHQW

.RQWLQJHQWHU

Aktiviteter i egenregi
KURS
.XUVLQQWHNWHU
+RQRUDUWLOLQVWUXNW¡UHU

Andre tilskudd / midler mottatt 2017
8WVW\UVDQOHJJVVW¡WWHVSLOOHPLGOHU*UDVURWDQGHOHU
Refusjonsordning moms
5HJMHULQJHQDYVHWWHUnUOLJHWE
)RUKDU153.EOLWWWLOGHOW


NOTE 10 og 11



7LOVNXGG

Tilskudd Oslo Idrettskrets
$GPLQLVWUDVMRQVRJGULIWVELGUDJIUD2VOR.RPPXQHWLOGHOWYLD2VOR,GUHWWVNUHWV
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8OI
Tormod
,QJH)HKQ
9LEHNH1 XPDQQ

Forsikring Årets kostnad kr. 24 107,Polise nr 1677399 IF Klubbforsikring
(utarbeidet i samarbeid med Norges Idrettsforbund og olympiske komite)




2015

18

0HUNH
6RQ\([S2*
:LGH
7LO3ODVNHLQIR
7RVKLED6DWHOL

+YD
0RELOWHOHIRQ
3URMHNWRU
'DWDPDVNLQ
'DWDPDVNLQ

17

16

Regnskap
.OXEEHQVUHJQVNDSHUVDWWER
%RNI¡UWNRVWQDG 89 088

$YVNUHYHWPHQVWnUVRPLQIRUPDVMRQ
$YVNUHYHWPHQVWnUVRPLQIRUPDVMRQ
$YVNUHYHWPHQVWnUVRPLQIRUPDVMRQ
$YVNUHYHWPHQVWnUVRPLQIRUPDVMRQ

Til årsmøtet i
Nøklevann Ro og Padleklubb

SMB Revisjon AS
Kolbotnveien 7,1410 Kolbotn
Postboks 259, 1411 Kolbotn
Telefon: +47 64 92 39 00
Org.nr: NO 916 119 771 MVA
post@smb-revisjon.no
www.smb-revisjon.no

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Nøklevann Ro og Padleklubb som viser et underskudd på kr 157 492.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av klubbens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med Norges idrettsforbund – Regnskaps- og
revisjonsbestemmelser.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Styret ansvar for årsregnskapet
Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det
gir et rettvisende bilde i samsvar med Norges Idrettsforbund – Regnskaps- og revisjonsbestemmelser.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til klubbens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av
revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Andre forhold
Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Kolbotn, 27. februar 2018
SMB Revisjon AS

Mads Takla
Registrert revisor
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5a. Organisasjonsplan for NRPK for 2018
6W\UHWIRUHVOnUI¡OJHQGHRUJDQLVDVMRQVSODQIRU153.MIU153.¶VORY
Styre:
/HGHU
1HVWOHGHU
6HNUHW U
.DVVHUHU
)LUHVW\UHPHGOHPPHU
7RYDUDPHGOHPPHU
Kontrollkomite:
7RPHGOHPPHU
7RYDUDPHGOHPPHU
Valgkomite:
/HGHU
7RPHGOHPPHU
(WWYDUDPHGOHP
Bassenggruppa:*UXSSHOHGHURSSQHYQHVDYVW\UHW
Båt og utstyr:,QQNM¡SVRJVDOJVDQVYDUOLJRSSQHYQHVDYVW\UHW
Personer med spesielle behov:*UXSSHOHGHURSSQHYQHVDYVW\UHW
Ro OppmannRSSQHYQHVDYVW\UHW
Anlegg
Nøklevann:*UXSSHOHGHURSSQHYQHVDYVW\UHW
Sjøbase:*UXSSHOHGHURSSQHYQHVDYVW\UHW
Introkurs
$QVYDUOLJIRURUJDQLVHULQJRJJMHQQRPI¡ULQJDYNXUV
Våttkortkurs
$QVYDUOLJIRURUJDQLVHULQJRJJMHQQRPI¡ULQJDYNXUV
Arrangement/turer
*UXSSHOHGHURSSQHYQHVDYVW\UHW
Nøkkelvaktgruppe
*UXSSHOHGHURSSQHYQHVDYVW\UHW
IT gruppe
*UXSSHOHGHURSSQHYQHVDYVW\UHW
Politiattestansvarlig
2SSQHYQHVDYVW\UHW
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Sak 5.b Forslag til aktivitetsplan for NRPK 2018


 *MHQQRPI¡UHMXELOHXPVDUUDQJHPHQWHULIRUELQGHOVHPHGnUVMXELOHHW
 5LVLNRNDUWOHJJLQJIRU1¡NOHYDQQ0RVVHYHLHQRJEDVVHQJHW
 ,QQNM¡SDYQ\HSURILODUWLNOHUHNVFDSVEXIIWVKLUWVYDQQWHWWHSDNNVHNNHU
 ,QQNM¡SDYQ\HEnWHURJXWVW\U
.DSDVLWHWV¡NQLQJDYDQOHJJHWSn1¡NOHYDQQ
9LGHUHXWYLNOHDUEHLGHWPHGnIO\WWHDNWLYLWHWHUXWDYVW\UHWWLOHJQHJUXSSHU
.RPSHWDQVHXWYLNOLQJIRUQ¡NNHOYDNWHURJDQGUHQ¡NNHOSHUVRQHU
9LGHUHXWYLNOLQJDYnUVKMXOHW
$UEHLGHIRUn¡NHDNWLYLWHWHQLQQHQURVSRUWHQ 5RGDJ 
9XUGHUHPXOLJKHWHQIRUnDQVHWWHHQSHUVRQSnGHOWLGLVW\UHW
'LJLWDOLVHUHNOXEEHQVDUNLY
$UEHLGHIRUnUHGXVHUHVnUEDUKHWVSHVLHOWPHGOHPVUHJLVWHUHW
$UEHLGHIRUnIRUEHGUHQHWWVLGHQHWWHURSSO ULQJDYIOHUHELGUDJV\WHUH
HNVHPSHOYLVOHJJHXW
D .DUWRYHU1¡NOHYDQQPHGDYVWDQGHURJORNDOHQDYQ
E .DUWRYHU2VORIMRUGHQPHGWRDOHWWPXOLJKHWHU
F $NWLYLWHWVRYHUVLNWWHUPLQOLVWH±OHJJHVXWLJRGWLGI¡UVHVRQJVWDUW
G /LVWHPHGEnWRYHUVLNWPHGOLQNHUWLOLQIRUPDVMRQRPEnWHQH
H /LQNHUWLO<RXWXEHYLGHRHURPSDGOHWHNQLNN
I /HJJHXW3ODVNHLQIRHURJDOOHWLGOLJHUHnUVEHUHWQLQJHU
$UEHLGHYLGHUHPHGHQSHUPDQHQWO¡VQLQJIRUVM¡EDVH
8WVNLIWLQJDYEU\JJHQSn1¡NOHYDQQ
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-

SUM DRIFTSINNTEKTER

Godtgjørelse til styremedlemmer
Godtgjørelse andre verv og oppgaver
Honorarer kursinstruktører
Arbeidsgiveravgift
Sum kostnader arbeidskraft

Gaver
Bassengleie
Leie arkivplass
Lys
Vedlikehold båter og utstyr
Vafler, husholdning og dugnad
Annen kostnad lokaler
Verktøy og kontorrekvisita
Leie postboks
Båter

6200
6160
6180
6340
6370
6380
6390
6400
6440
6450

DRIFTSKOSTNADER

-

-

Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt innland
Salg av gamle båter
Arrangementer
Annonseinntekter
Tilskudd Oslo Idrettskrets
Tilskudd NIF LAM midler
Tilskudd Norges Roforbund
Utstyrs- og spillemidler
Momsrefusjon
Kursinntekter
Årskontingenter
Grasrotandeler

DRIFTSINNTEKTER

-

-

-

3 634
105 030
6 000
1 957
9 256
16 402
400
143 974

130 000
3 500
87 200
220 700

R2016

796 921 -

2 700
1 500
241 000
218 008
2 827
17 596
54 918
69 500
185 025
3 847

R2016

-

-

-

9 990
104 820
6 000
3 008
40 257
23 858
3 500
1 100
291 722

150 000
27 000
207 400
51 390
435 790

R2017

1 253 949 -

3 000
6 100
30 000
154 750
104 530
44 309
44 993
222 673
639 300
4 294

R2017

10 000
110 000
6 000
3 000
40 000
30 000
5 000
3 500
1 100
180 000

160 000
50 000
150 000 2017 inkl ruter
50 000
410 000

B2018

1 411 000

20 000
45 000
140 000
700 000
3 000

57 000 Caps'er, vanntette pakksekker osv
6 000
240 000
200 000

B2018

Regnskap 2016 Regnskap 2017 Budsjett 2018

Nøklevann Ro- og Padleklubb - BUDSJETT 2018

5330
5331
5333
5400

3100
3320
3340
3350
3400
3430
3433
3435
3441
3910
3920
3960

Kontonr Tekst

Sak-5c:
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6470
6475
6500
6540
6570
6620
6700
6705
6750
6765
6790
6480
6800
6820
6840
6850
6860
6870
6880
6900
6940
7100
7110
7140
7500
7010
7030
7710
7770
7771
7790

DRIFTSRESULTAT

SUM DRIFTSKOSTNADER

Båtutstyr
Drakter og tilbehør
Anlegg
Kostnadsført inventar
Profileringstøy/rekvisitter
Datautstyr og lisenser
Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Medlemsregister
Kostnad fakturering og kursbetalinger
Annen fremmedtjeneste/IT-utvikling
utgifter NRPK-kurs
Kontorrekvisita
Trykkksaker Plaskeinfo og andre trykksaker
Aviser, tidsskrifter, bøker o.l
Klubbutvikling
Kurs, kompetanseheving o.l
Andre kostnader kurs
Instruktør møter / seminarer
Telefon
Porto
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
Andre bilkostnader
Reisekostnad, ikke oppg.pliktig
Forsikringspremie
Årsmøte og medlemsarrangementer
Møter for nøkkelvakter, komiteer og instruktører
Styremøter
Bank og kortgebyrer
Øreavrunding
Annen kostnad m/fradrag
Sum andre driftskostnader
-

1 371 373
117 424

94 812

7 851
34 678
89 088
32 808
33 735
4 100
398
13 226
15 625
40 385
8 000
7 268
5 289
1 295
670
400
23 933
27 262
48 384
1 437
404
8
6 700
935 583

42 885
47 781
67 383
8 390
17 865
5 703
8 823
625
889
15 260
23 150
4 833
65
21
22 376
29 530
30 987
1 717
810
2
671 033

891 733

47 734
650

12 870
2 612
39 808
-

Jubileumstrykksak 50X2800

IT-utvikling og support

Nye vester, spruttrekk
Tullik til rulletrening
Ny brygge
Nøklevann og Mosseveien
For nøkkelvakter og salg til medlemmer

755 100

2 166 100

1 756 100

5 000
1 000 Parkering og bomavgift
500
25 000
150 000 Antarktisforedrag, Trond Strømdahl, bryggeåpning
55 000
9 000
1 000

1 000

70 000
10 000
300 000
5 000
375 000
25 000
40 000
70 000
35 000
20 000
120 000
10 000
40 000

Sak 5d

Fastsette medlemskontingent for 2018
Styrets innstilling
Barn 0-5 år
Til og med det året de fyller 5 år.

kr. 100,-

Barn og ungdom 6-18 år
kr. 125,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
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Kr. 275,-

Sak-5e
Lov for Nøklevann ro- og padleklubb
Stiftet 21 desember 1987, vedtatt av årsmøtet 18 februar 1988, med senere endringer. Sist endret (dato
årsmøtet 2018), godkjent av Oslo idrettskrets (dato i 2018)
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 
§ 1 Formål
,GUHWWVODJHWVIRUPnOHU
nWLOUHWWHOHJJHIRUURLQJRJSDGOLQJSn1¡NOHYDQQRJVnIRUIXQNVMRQVKHPPHGHnGULYHLGUHWWRUJDQLVHUWL
1RUJHV,GUHWWVIRUEXQGRJRO\PSLVNHRJSDUDO\PSLVNHNRPLWp 1,) 
nMREEHDNWLYWIRUnEHYDUH1¡NOHYDQQVRPHWIULOXIWVRPUnGHWLOQ\WWHIRUORNDOEHIRONQLQJHQLRPHJQHQ
nDUEHLGHIRUnSnVLNWnOHJJHWLOUHWWHIRUHQIDVWVM¡EDVH,SHULRGHQIUHPWLOLGDJKDUGHWSnJnWWHW
SU¡YHSURVMHNWIRUnNDUWOHJJHLQWHUHVVHQIRUVM¡SDGOLQJ

$UEHLGHWVNDOSUHJHVDYIULYLOOLJKHWGHPRNUDWLORMDOLWHWRJOLNHYHUG$OOLGUHWWVOLJDNWLYLWHWVNDOE\JJHSn
JUXQQYHUGLHUVRPLGUHWWVJOHGHIHOOHVVNDSKHOVHRJ UOLJKHW
§ 2 Organisasjon
,GUHWWVODJHWHUVHOYHLHQGHRJIULWWVWnHQGHPHGXWHOXNNHQGHSHUVRQOLJHPHGOHPPHU
,GUHWWVODJHWHUPHGOHPDYGH W V UIRUEXQGVRPODJHWVnUVP¡WHEHVWHPPHU,GUHWWVODJHWHUPHGOHPDY1RUJHV
5RIRUEXQGRJ1RUJHV3DGOHIRUEXQG
,GUHWWVODJHWHUPHGOHPDY1,)JMHQQRP2VOR,GUHWWVNUHWVK¡UHUKMHPPHL2VORNRPPXQHRJHUPHGOHPDY
2VORLGUHWWVUnG
,GUHWWVODJHWVNDOI¡OJH1,)VRJWLOVOXWWHGHRUJDQLVDVMRQVOHGGVUHJHOYHUNRJYHGWDN1,)VORYJMHOGHUIRU
LGUHWWVODJHWXDYKHQJLJDYKYDVRPPnWWHVWnLLGUHWWVODJHWVHJHQORY
§ 3 Medlemmer
)RUDWHQSHUVRQVNDORSSWDVLLGUHWWVODJHWPnYHGNRPPHQGH
D DNVHSWHUHnRYHUKROGHLGUHWWVODJHWVRJRYHURUGQHGHRUJDQLVDVMRQVOHGGVUHJHOYHUNRJYHGWDN
E KDJMRUWRSSHYHQWXHOOH¡NRQRPLVNHIRUSOLNWHOVHUWLOLGUHWWVODJHWRJDQGUHRUJDQLVDVMRQVOHGGL1,)
6W\UHWLLGUHWWVODJHWNDQLV UOLJHWLOIHOOHUQHNWHHQSHUVRQPHGOHPVNDS)¡UYHGWDNWUHIIHVVNDOSHUVRQHQJM¡UHV
NMHQWPHGEDNJUXQQHQIRUVDNHQRJJLVHQIULVWSnWRXNHUWLOnXWWDOHVHJ9HGWDNHWVNDOY UHVNULIWOLJRJ
EHJUXQQHWVDPWLQIRUPHUHRPNODJHDGJDQJ9HGWDNHWNDQSnNODJHVWLOLGUHWWVNUHWVHQLQQHQWUHXNHUHWWHUDWGHWHU
PRWWDWW.ODJHQVNDOVHQGHVWLOLGUHWWVODJHWVVW\UHVRPHYHQWXHOWNDQRPJM¡UHYHGWDNHW'HUVRPYHGWDNHW
RSSUHWWKROGHVVHQGHVNODJHQWLOLGUHWWVNUHWVHQLQQHQWRXNHU
0HGOHPVNDSLLGUHWWVODJHWHUI¡UVWJ\OGLJRJUHJQHVIUDGHQGDJNRQWLQJHQWHUEHWDOW
0HGOHPPHWSOLNWHUnRYHUKROGH1,)VWLOVOXWWHGHRUJDQLVDVMRQVOHGGVRJLGUHWWVODJHWVUHJHOYHUNRJYHGWDN
8WPHOGLQJVNDOVNMHVNULIWOLJRJInUYLUNQLQJQnUGHQHUPRWWDWW
,GUHWWVODJHWNDQIUDWDPHGOHPVNDSIUDPHGOHPVRPHWWHUSXUULQJLNNHEHWDOHUIDVWVDWWPHGOHPVNRQWLQJHQW
0HGOHPVRPVN\OGHUNRQWLQJHQWIRUWRnUWDSHUDXWRPDWLVNVLWWPHGOHPVNDSLLGUHWWVODJHWRJVNDOVWU\NHVIUD
ODJHWVPHGOHPVOLVWH
)UDWDNHOVHDYPHGOHPVNDS
D 6W\UHWLLGUHWWVODJHWNDQLV UOLJHWLOIHOOHUIUDWDHWPHGOHPPHGOHPVNDSHWIRUHQSHULRGHSnLQQWLOHWWnU)¡U
YHGWDNWUHIIHVVNDOYHGNRPPHQGHJM¡UHVNMHQWPHGEDNJUXQQHQIRUVDNHQRJJLVHQIULVWSnWRXNHUWLOnXWWDOH
VHJ9HGWDNHWVNDOY UHVNULIWOLJRJEHJUXQQHWVDPWLQIRUPHUHRPNODJHDGJDQJ
E 9HGIUDWDNHOVHDYPHGOHPVNDSNDQGHQVDNHQJMHOGHUNUHYHDWYHGWDNHWEHKDQGOHVDYRUGLQ UWHNVWUDRUGLQ UW
nUVP¡WHRJKDUUHWWWLOnY UHWLOVWHGHYHGnUVP¡WHWVEHKDQGOLQJDYVDNHQ.UDYHWPnIUHPVHWWHVLQQHQpQXNH
HWWHUDWYHGWDNHWHUPRWWDWWRJnUVP¡WHWPnGHUHWWHUDYKROGHVLQQHQpQPnQHG
F 9HGIUDWDNHOVHDYPHGOHPVNDSNDQLGUHWWVODJHWVYHGWDNSnNODJHVWLOLGUHWWVNUHWVHQLQQHQWUHXNHUHWWHUDW
YHGWDNHWHUPRWWDWW.ODJHQVNDOVHQGHVWLOLGUHWWVODJHWVVW\UHVRPHYHQWXHOWNDQRPJM¡UHYHGWDNHWGHUVRPGHWHU
IDWWHWDYVW\UHWVHOY'HUVRPYHGWDNHWRSSUHWWKROGHVVHQGHVNODJHQWLOLGUHWWVNUHWVHQLQQHQWRXNHU,GUHWWVODJHWV
YHGWDNWUHULNNHLNUDIWI¡UNODJHIULVWHQHUXWO¡SWHYHQWXHOWQnUNODJHVDNHQHUDYJMRUW
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,GUHWWVODJHWVNDOI¡UHHOHNWURQLVNHPHGOHPVOLVWHULLGUHWWHQVQDVMRQDOHPHGOHPVUHJLVWHULWUnGPHGIRUVNULIWJLWW
DY,GUHWWVVW\UHW
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
0HGOHPVNRQWLQJHQWHQIDVWVHWWHVDYnUVP¡WHW$QGUHDYJLIWHUHJHQDQGHOHUNDQNUHYHVIRUGHOWDNHOVHLLGUHWWVODJHWV
DNWLYLWHWVWLOEXG
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
§ 5 Kjønnsfordeling
9HGYDOJRSSQHYQLQJDYVW\UHUnGXWYDOJNRPLWpPYRJYHGUHSUHVHQWDVMRQWLOnUVP¡WHWLQJLRYHURUGQHW
RUJDQLVDVMRQVOHGGVNDOEHJJHNM¡QQY UHUHSUHVHQWHUW6DPPHQVHWQLQJHQVNDOY UHIRUKROGVPHVVLJLIRUKROGWLO
NM¡QQVIRUGHOLQJHQLPHGOHPVPDVVHQOLNHYHOVOLNDWYHGYDOJRSSQHYQLQJDYPHUHQQWUHSHUVRQHUVNDOGHW
YHOJHVRSSQHYQHVPLQVWWRSHUVRQHUIUDKYHUWNM¡QQ%HVWHPPHOVHQJMHOGHURJVnGHUGHWYHOJHVPHUHQQHWW
YDUDPHGOHP$QVDWWHVUHSUHVHQWDQWWHOOHULNNHPHGYHGEHUHJQLQJHQDYNM¡QQVIRUGHOLQJHQ
9HGYDOJRSSQHYQLQJWLOVW\UHUnGXWYDOJNRPLWpPYLVWULGPHGEHVWHPPHOVHQVNDOVW\UHWLQQHQpQPnQHG
HWWHUnUVP¡WHWVHQGHXWLQQNDOOLQJWLOHNVWUDRUGLQ UWnUVP¡WHGHUQ\WWYDOJIRUHWDV(NVLVWHUHQGHPHGOHPPHULGHW
DNWXHOOHVW\UHWNRPLWHHQPYEOLUVLWWHQGHWLOQ\WWVW\UHNRPLWpPYHUYDOJWRSSQHYQW
,GUHWWVODJHWNDQSnOHJJHLGUHWWVODJHWnRSSI\OOHEHVWHPPHOVHQKHUXQGHULQQNDOOHWLOQ\WWnUVP¡WHHOOHUIRUHWD
Q\RSSQHYQLQJ
,GUHWWVNUHWVHQNDQQnUGHWIRUHOLJJHUV UOLJHIRUKROGJLGLVSHQVDVMRQIUDGHQQHEHVWHPPHOVHQ'HWVNDOVn
ODQJWPXOLJV¡NHVRPGLVSHQVDVMRQLIRUNDQW6¡NQDGRPGLVSHQVDVMRQPnY UHVHQGWWLOLGUHWWVNUHWVHQLQQHQ
GDJHUHWWHUnUVP¡WHW'LVSHQVDVMRQNDQEDUHJLVIRUpQYDOJSHULRGHRSSQHYQLQJDYJDQJHQ
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
)RUnKDVWHPPHUHWWRJY UHYDOJEDUPnPDQY UHI\OWnUY UWPHGOHPDYLGUHWWVODJHWLPLQVWpQPnQHGRJ
KDRSSI\OWPHGOHPVIRUSOLNWHOVHQHMISXQNW'HWVDPPHJMHOGHUGHUHQSHUVRQVNDORSSQHYQHVVRP
UHSUHVHQWDQWWLOnUVP¡WHWLQJLRYHURUGQHWRUJDQLVDVMRQVOHGG,QJHQNDQP¡WHHOOHUDYJLVWHPPHYHGIXOOPDNWMI
SXQNW
(WPHGOHPVRPHUDUEHLGVWDNHULHOOHUKDURSSGUDJVDYWDOHPHGLGUHWWVODJHWMISXQNWKDULNNHVWHPPHUHWW
SnLGUHWWVODJHWVnUVP¡WH'HWWHJMHOGHULNNHIRUVSLOOHUXW¡YHUPHGNRQWUDNWRJPHGOHPVNDSLODJHW
(WPHGOHPNDQLNNHVDPWLGLJLQQHKDPHUHQQHWWDYI¡OJHQGHYHUYLLGUHWWVODJHWPHGOHPDYVW\UHYDOJNRPLWp
NRQWUROONRPLWpORYXWYDOJUHYLVRU
(WPHGOHPNDQLNNHKDWLOOLWVYHUYNQ\WWHWWLOVDPPHLGUHWWLIOHUHLGUHWWVODJVRPGHOWDULVDPPHNRQNXUUDQVH
)RUVODJVUHWW
D

(WPHGOHPKDUIRUVODJVUHWWWLORJSnnUVP¡WHWLLGUHWWVODJHW

E

6W\UHWLLGUHWWVODJHWKDUIRUVODJVUHWWWLORJSnnUVP¡WHWLLGUHWWVODJHW

F

(WLGUHWWVODJKDUIRUVODJVUHWWWLOnUVP¡WHWLQJLRYHURUGQHWRUJDQLVDVMRQVOHGGRJGHWVUHSUHVHQWDQW HU KDU
IRUVODJVUHWWSnGHWWHnUVP¡WHWWLQJHW

G

0¡WHEHUHWWLJHWNRPLWpXWYDOJKDUIRUVODJVUHWWWLOnUVP¡WHWLVDNHUVRPOLJJHULQQHQIRU
NRPLWHHQVXWYDOJHWVDUEHLGRJGHWVUHSUHVHQWDQW HU KDUIRUVODJVUHWWSnnUVP¡WHWLQQHQIRUNRPLWHHQV
XWYDOJHWVDUEHLGVRPUnGH

H

(WPHGOHPXQGHUnUKDUIRUVODJVUHWWWLORJSnnUVP¡WHW

5HSUHVHQWDQWIUDRYHURUGQHWRUJDQLVDVMRQVOHGGKDUWDOHUHWWSnRUGLQ UWRJHNVWUDRUGLQ UWnUVP¡WHLLGUHWWVODJHW
(QJDVMHUWUHYLVRUKDUWDOHUHWWSnRUGLQ UWRJHNVWUDRUGLQ UWnUVP¡WHLVDNHUVRPOLJJHULQQHQIRUVLWW
DUEHLGVRPUnGH
0HGIRUVODJVUHWWPHQHVUHWWHQIRUPHGOHPWLOnIUHPPHIRUVODJWLOLGUHWWVODJHWVnUVP¡WHRJWLOnIUHPPHIRUVODJ
XQGHUnUVP¡WHW
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(QDUEHLGVWDNHULLGUHWWVODJHWHULNNHYDOJEDUWLOVW\UHUnGXWYDOJNRPLWpPYLLGUHWWVODJHWHOOHURYHURUGQHGH
RUJDQLVDVMRQVOHGG7LOOLWVYDOJWVRPInUUHOHYDQWDQVHWWHOVHSOLNWHUnIUDWUHWLOOLWVYHUYHWYHGWLOWUHGHOVHDYVWLOOLQJHQ
RJNDQLNNHJMHQLQQWUHI¡UDQVHWWHOVHVIRUKROGHWHURSSK¡UW
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(QDUEHLGVWDNHULLGUHWWVODJHWNDQLNNHYHOJHVHOOHURSSQHYQHVVRPUHSUHVHQWDQWWLOnUVP¡WHWLQJHOOHUOHGHUP¡WH
LRYHURUGQHGHRUJDQLVDVMRQVOHGG'HWNDQKHOOHULNNHYHOJHVHOOHURSSQHYQHVUHSUHVHQWDQWVRPHUDUEHLGVWDNHUL
GHWRUJDQLVDVMRQVOHGGUHSUHVHQWDVMRQHQVNMHU
%HVWHPPHOVHQInUWLOVYDUHQGHDQYHQGHOVHSnSHUVRQVRPKDURSSGUDJVDYWDOHVRPLRPIDQJNDQVDPPHQOLJQHV
PHGHWDQVHWWHOVHVIRUKROG
%HVWHPPHOVHQJMHOGHULNNHIRUDUEHLGVWDNHUVRPHUVSLOOHUXW¡YHUPHGNRQWUDNWRJPHGOHPVNDSLLGUHWWVODJHW
RJHULNNHWLOKLQGHUIRUDWLGUHWWVODJHWJLUGHDQVDWWHUHWWWLOnXWSHNHDQVDWWUHSUHVHQWDQW HU WLOLGUHWWVODJHWVVW\UH
(QSHUVRQVRPHUYDOJWHOOHURSSQHYQWLVWULGPHGEHVWHPPHOVHQDQVHVVRPLNNHYDOJWHOOHURSSQHYQW
,GUHWWVNUHWVHQNDQQnUGHWIRUHOLJJHUV UOLJHIRUKROGJLGLVSHQVDVMRQIUDGHQQHEHVWHPPHOVHQ'HWVNDOVn
ODQJWGHWHUPXOLJV¡NHVRPGLVSHQVDVMRQLIRUNDQW'HWNDQEDUHJLVGLVSHQVDVMRQIRUpQYDOJSHULRGHRSSQHYQLQJ
DYJDQJHQ
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
(WPHGOHPVRPKDUHQDYWDOHPHGLGUHWWVODJHWVRPJLUYHGNRPPHQGHHQ¡NRQRPLVNLQWHUHVVHLGULIWHQDY
LGUHWWVODJHWHULNNHYDOJEDUWLOVW\UHUnGXWYDOJNRPLWpPYLQQHQLGUHWWVODJHWHOOHURYHURUGQHWRUJDQLVDVMRQVOHGG
'HWVDPPHJMHOGHUVW\UHPHGOHPDQVDWWHOOHUDNVMRQ UPHGYHVHQWOLJLQQIO\WHOVHLHQMXULGLVNSHUVRQVRPKDUVOLN
DYWDOHVRPQHYQWLI¡UVWHVHWQLQJ%HJUHQVQLQJHQJMHOGHULNNHIRUVW\UHPHGOHPRSSQHYQWDYLGUHWWVODJHW
7LOOLWVYDOJWVRPInUHQVOLNDYWDOHVW\UHYHUYDQVHWWHOVHHOOHUHLHUDQGHOSOLNWHUnIUDWUHWLOOLWVYHUYHWRJNDQLNNH
JMHQLQQWUHI¡UDQVHWWHOVHVIRUKROGHWPYHURSSK¡UW
3HUVRQVRPLKHQKROGWLOI¡UVWHOHGGLNNHHUYDOJEDUNDQKHOOHULNNHYHOJHVHOOHURSSQHYQHVVRPUHSUHVHQWDQW
WLOnUVP¡WHWLQJHOOHUOHGHUP¡WHLRYHURUGQHGHRUJDQLVDVMRQVOHGG'HWNDQKHOOHULNNHYHOJHVHOOHURSSQHYQHV
UHSUHVHQWDQWPHGWLOVYDUHQGHWLONQ\WQLQJWLOGHWRUJDQLVDVMRQVOHGGUHSUHVHQWDVMRQHQVNMHU
(QSHUVRQVRPHUYDOJWHOOHURSSQHYQWLVWULGPHGEHVWHPPHOVHQDQVHVVRPLNNHYDOJWHOOHURSSQHYQW
,GUHWWVNUHWVHQNDQQnUGHWIRUHOLJJHUV UOLJHIRUKROGJLGLVSHQVDVMRQIUDGHQQHEHVWHPPHOVHQ'HWVNDOVn
ODQJWGHWHUPXOLJV¡NHVRPGLVSHQVDVMRQLIRUNDQW'HWNDQEDUHJLVGLVSHQVDVMRQIRUpQYDOJSHULRGHRSSQHYQLQJ
DYJDQJHQ
§ 9 Inhabilitet
(QWLOOLWVYDOJWRSSQHYQWUHSUHVHQWDQWHOOHUDQVDWWLLGUHWWVODJHWHULQKDELOWLOnWLOUHWWHOHJJHJUXQQODJHWIRUHQ
DYJM¡UHOVHHOOHUWLOnWUHIIHDYJM¡UHOVH
DQnUYHGNRPPHQGHVHOYHUSDUWLVDNHQ
EQnUYHGNRPPHQGHHULVOHNWHOOHUVYRJHUVNDSPHGHQSDUWLRSSHOOHUQHGVWLJHQGHOLQMHHOOHULVLGHOLQMHVnQ U
VRPV¡VNHQ
FQnUYHGNRPPHQGHHUHOOHUKDUY UWJLIWPHGHOOHUHUIRUORYHWHOOHUVDPERHUPHGHQSDUW
GQnUYHGNRPPHQGHOHGHUHOOHUKDUOHGHQGHVWLOOLQJLHOOHUHUPHGOHPDYVW\UHWLHWRUJDQLVDVMRQVOHGGHOOHUDQQHQ
MXULGLVNSHUVRQVRPHUSDUWLVDNHQ
/LNHVnHUYHGNRPPHQGHLQKDELOQnUDQGUHV UHJQHIRUKROGIRUHOLJJHUVRPHUHJQHWWLOnVYHNNHWLOOLWHQWLO
YHGNRPPHQGHVXSDUWLVNKHWEODQWDQQHWVNDOGHWOHJJHVYHNWSnRPDYJM¡UHOVHQLVDNHQNDQLQQHE UHV UOLJ
IRUGHOWDSHOOHUXOHPSHIRUYHGNRPPHQGHVHOYHOOHUQRHQVRPYHGNRPPHQGHKDUQ USHUVRQOLJWLONQ\WQLQJWLO
'HWVNDORJVnOHJJHVYHNWSnRPLQKDELOLWHWVLQQVLJHOVHHUUHLVWDYHQSDUW
(UHQRYHURUGQHWLQKDELONDQDYJM¡UHOVHLVDNHQKHOOHULNNHWUHIIHVDYGLUHNWHXQGHURUGQHWLLGUHWWVODJHW
,QKDELOLWHWVUHJOHQHInULNNHDQYHQGHOVHGHUVRPGHWHUnSHQEDUWDWGHQWLOOLWVYDOJWHRSSQHYQWHUHSUHVHQWDQWHQ
HOOHUDQVDWWHVWLONQ\WQLQJWLOVDNHQHOOHUSDUWHQHLNNHYLONXQQHSnYLUNHYHGNRPPHQGHVVWDQGSXQNWRJLGUHWWVOLJH
LQWHUHVVHULNNHWLOVLHUDWYHGNRPPHQGHYLNHUVHWH
0HGSDUWPHQHVLGHQQHEHVWHPPHOVHQSHUVRQKHUXQGHUMXULGLVNSHUVRQVRPHQDYJM¡UHOVHUHWWHUVHJPRWHOOHU
VRPVDNHQHOOHUVGLUHNWHJMHOGHU
,VW\UHUNRPLWHHURJXWYDOJWUHIIHVDYJM¡UHOVHQDYRUJDQHWVHOYXWHQDWYHGNRPPHQGHPHGOHPGHOWDU'HUVRP
GHWLHQRJVDPPHVDNRSSVWnUVS¡UVPnORPLQKDELOLWHWIRUIOHUHPHGOHPPHUNDQLQJHQDYGHPGHOWDYHG
DYJM¡UHOVHQDYVLQHJHQHOOHUHWDQQHWPHGOHPVKDELOLWHWPHGPLQGUHRUJDQHWHOOHUVLNNHYLOOHY UHYHGWDNVI¡UWL
VS¡UVPnOHW,VLVWQHYQWHWLOIHOOHVNDODOOHP¡WHQGHPHGOHPPHUGHOWD0HGOHPPHWVNDOLJRGWLGVLIUDRPIRUKROG
VRPJM¡UHOOHUNDQJM¡UHYHGNRPPHQGHLQKDELO)¡UVS¡UVPnOHWDYJM¡UHVE¡UYDUDPHGOHPHOOHUDQQHQ
VWHGIRUWUHGHULQQNDOOHVWLOnP¡WHRJGHOWDYHGDYJM¡UHOVHQGHUVRPGHWNDQJM¡UHVXWHQYHVHQWOLJWLGVVSLOOHHOOHU
NRVWQDG
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,¡YULJHWLOIHOOHUDYJM¡UYHGNRPPHQGHVHOYRPYHGNRPPHQGHHULQKDELO'HUVRPHQSDUWNUHYHUGHWRJGHWNDQ
JM¡UHVXWHQYHVHQWOLJWLGVVSLOOHHOOHUYHGNRPPHQGHHOOHUVILQQHUJUXQQWLOGHWVNDOYHGNRPPHQGHVHOYIRUHOHJJH
VS¡UVPnOHWIRUVLQQ UPHVWHRYHURUGQHGHWLODYJM¡UHOVH
%HVWHPPHOVHQJMHOGHULNNHSnnUVP¡WHWLLGUHWWVODJHW
§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
1nULNNHDQQHWHUEHVWHPWHUVW\UHUNRPLWHHURJXWYDOJLLGUHWWVODJHWYHGWDNVI¡UHQnUHWIOHUWDOODY
PHGOHPPHQHHUWLOVWHGH9HGWDNIDWWHVPHGIOHUWDOODYGHDYJLWWHVWHPPHQH9HGVWHPPHOLNKHWHUP¡WHOHGHUV
VWHPPHDYJM¡UHQGH
9HGWDNNDQIDWWHVYHGVNULIWOLJVDNVEHKDQGOLQJHOOHUYHGIMHUQP¡WH9HGVNULIWOLJVDNVEHKDQGOLQJVHQGHVNRSLHU
DYVDNHQVGRNXPHQWHUVDPWLGLJWLODOOHPHGOHPPHUPHGIRUVODJWLOYHGWDN)RUJ\OGLJYHGWDNNUHYHVDWIOHUWDOOHW
DYPHGOHPPHQHJLUVLQWLOVOXWQLQJWLOGHWIUHPODJWHIRUVODJHWRJWLODWGHWWHWUHIIHVHWWHUVNULIWOLJVDNVEHKDQGOLQJ
9HGIMHUQP¡WHVNDODOOHP¡WHGHOWDNHUQHNXQQHK¡UHRJNRPPXQLVHUHPHGKYHUDQGUH
'HWVNDOI¡UHVSURWRNROOIUDVW\UHP¡WHU
§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse.
7LOOLWVYDOJWNDQPRWWDUHIXVMRQIRUQ¡GYHQGLJHIDNWLVNHXWJLIWHUVRPSnI¡UHVYHGNRPPHQGHLXWI¡UHOVHQDY
YHUYHW
7LOOLWVYDOJWNDQPRWWDHQULPHOLJJRGWJM¡UHOVHIRUVLWWDUEHLG
*RGWJM¡UHOVHWLOVW\UHWRJGDJOLJOHGHUVNDONODUWIUHPJnDYYHGWDWWEXGVMHWWRJUHJQVNDS
III. ØKONOMI
§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
,GUHWWVODJHWHUUHJQVNDSVRJUHYLVMRQVSOLNWLJ5HJQVNDSVnUHWVNDOI¡OJHNDOHQGHUnUHW
,GUHWWVODJHWVNDOHQJDVMHUHUHYLVRURJYHOJHNRQWUROONRPLWpPHGPLQVWWRPHGOHPPHU.RQWUROONRPLWHHQV
RSSJDYHUI¡OJHUDY1,)VORY
%DQNNRQWLVNDOY UHNQ\WWHWWLOLGUHWWVODJHWRJVNDOGLVSRQHUHVDYWRSHUVRQHULIHOOHVVNDS8QGHUVODJIRUVLNULQJ
VNDOY UHWHJQHWIRUGHPVRPGLVSRQHUHU
3nnUVP¡WHWVNDOGHWIDVWVHWWHVHWEXGVMHWWVRPLQQHKROGHUDOOHKRYHGSRVWHULUHVXOWDWUHJQVNDSHW5HJQVNDSRJ
EXGVMHWWIRULGUHWWVODJVRPHURUJDQLVHUWPHGJUXSSHUDYGHOLQJHUVNDORJVnRPIDWWHUHJQVNDSHQHRJEXGVMHWWHQH
IRUJUXSSHQHDYGHOLQJHQH%XGVMHWWHWVNDOY UHUHDOLVWLVNRJUHVXOWDWHWVNDOLNNHYLVHXQGHUVNXGGPHGPLQGUHGHW
GHNNHVDYSRVLWLYHJHQNDSLWDO'HWYHGWDWWHEXGVMHWWHWE¡UIUHPNRPPHLHJHQNRORQQHQnUnUVUHJQVNDSHW
IUHPOHJJHV
cUVUHJQVNDSRJnUVEHUHWQLQJVNDOXQGHUVNULYHVDYVDPWOLJHVW\UHPHGOHPPHU'HUVRPLGUHWWVODJHWKDUGDJOLJ
OHGHUVNDORJVnYHGNRPPHQGHVLJQHUH
,GUHWWVODJHWNDQLNNHJLOnQHOOHUVWLOOHJDUDQWLHUIRUOnQKYLVLNNHOnQHWHOOHUJDUDQWLHQHUVLNUHWPHGEHWU\JJHQGH
SDQWHOOHUDQQHQEHWU\JJHQGHVLNNHUKHW6LNNHUKHWHQIRUOnQRJJDUDQWLHUVNDORSSO\VHVLQRWHWLOnUVRSSJM¡UHW
'LVSRVLVMRQHUKHUXQGHUOnQHRSSWDNDYHNVWUDRUGLQ UNDUDNWHUHOOHUEHW\GHOLJRPIDQJLIRUKROGWLOLGUHWWVODJHWV
VW¡UUHOVHRJYLUNVRPKHWNDQEDUHYHGWDVDYnUVP¡WHW
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
§ 13 Årsmøtet
cUVP¡WHWHULGUHWWVODJHWV¡YHUVWHP\QGLJKHWRJDYKROGHVKYHUWnULQQHQXWJDQJHQDYPDUVPnQHG
cUVP¡WHWLQQNDOOHVDYVW\UHWPHGPLQVWpQPnQHGVYDUVHOGLUHNWHWLOPHGOHPPHQHHYHQWXHOWSnDQQHQ
IRUVYDUOLJPnWHKHUXQGHUYHGNXQQJM¡ULQJLSUHVVHQHYHQWXHOWSnLGUHWWVODJHWVLQWHUQHWWVLGH,QQNDOOLQJHQNDQ
KHQYLVHWLODWVDNVGRNXPHQWHQHJM¡UHVWLOJMHQJHOLJSnLGUHWWVODJHWVLQWHUQHWWVLGHHOOHUSnDQQHQIRUVYDUOLJPnWH,
VnIDOOVNDOGHWIUHPJnDWGRNXPHQWHQHYLOEOLJMRUWWLOJMHQJHOLJHVHQHVWpQXNHI¡UnUVP¡WHW)RUVODJVRPVNDO
EHKDQGOHVSnnUVP¡WHWPnY UHVHQGWWLOVW\UHWVHQHVWWRXNHUI¡UnUVP¡WHW)XOOVWHQGLJVDNOLVWHRJDQGUH
Q¡GYHQGLJHVDNVGRNXPHQWHUPHGIRUVODJWLOnUVP¡WHWPnY UHJMRUWWLOJMHQJHOLJVHQHVWpQXNHI¡UnUVP¡WHW
9HGLQQNDOOLQJLVWULGPHGEHVWHPPHOVHQDYJM¡UnUVP¡WHWKKYXQGHUJRGNMHQQLQJDYLQQNDOOLQJRJ
JRGNMHQQLQJDYVDNOLVWHQRPnUVP¡WHWHUORYOLJLQQNDOWRJRPGHWHUVDNHUVRPLNNHNDQEHKDQGOHV
$OOHLGUHWWVODJHWVPHGOHPPHUKDUDGJDQJWLOnUVP¡WHWcUVP¡WHWNDQLQYLWHUHDQGUHSHUVRQHURJHOOHUPHGLDWLO
nY UHWLOVWHGHHYHQWXHOWYHGWDDWnUVP¡WHWNXQHUnSHQWIRUPHGOHPPHU
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cUVP¡WHWHUYHGWDNVI¡UWGHUVRPGHWP¡WHUHWDQWDOOVWHPPHEHUHWWLJHWHPHGOHPPHUVRPPLQVWWLOVYDUHUDQWDOOHW
VW\UHPHGOHPPHULKWLGUHWWVODJHWVORY'HUVRPnUVP¡WHWLNNHHUYHGWDNVI¡UWNDQGHWLQQNDOOHVWLOnUVP¡WHSnQ\WW
XWHQNUDYWLOPLQLPXPVGHOWDNHOVH
3nnUVP¡WHWNDQLNNHEHKDQGOHVIRUVODJRPHQGULQJLORYHOOHUEHVWHPPHOVHUVRPLNNHHURSSI¡UWSnGHQ
VDNVOLVWHQVRPHUJMRUWWLOJMHQJHOLJHOOHUVHQGWXW$QGUHVDNHUNDQEHKDQGOHVQnUDYGHIUHPP¡WWH
VWHPPHEHUHWWLJHWHSnnUVP¡WHWYHGWDUGHWYHGJRGNMHQQLQJDYVDNOLVWHQ
§ 14 Ledelse av årsmøtet
cUVP¡WHWOHGHVDYYDOJWGLULJHQW9HUNHQGLULJHQWHOOHUYDOJWUHIHUHQWEHK¡YHUnY UHPHGOHP'HWNDQYHOJHV
IOHUHGLULJHQWHURJUHIHUHQWHU
§ 15 Årsmøtets oppgaver
cUVP¡WHWVNDO
*RGNMHQQHGHVWHPPHEHUHWWLJHGH
*RGNMHQQHLQQNDOOLQJHQVDNVOLVWHRJIRUUHWQLQJVRUGHQ
9HOJHGLULJHQWUHIHUHQWVDPWWRPHGOHPPHUWLOnXQGHUVNULYHSURWRNROOHQ
%HKDQGOHLGUHWWVODJHWVnUVPHOGLQJKHUXQGHUHYHQWXHOOHJUXSSHnUVPHOGLQJHU
%HKDQGOHLGUHWWVODJHWVUHJQVNDSLUHYLGHUWVWDQG
%HKDQGOHIRUVODJRJVDNHU
)DVWVHWWHPHGOHPVNRQWLQJHQWSnPLQVWNURJWUHQLQJVDYJLIWHOOHUJLJUXSSHVW\UHQHIXOOPDNWWLOnIDVWVHWWH
WUHQLQJVDYJLIWIRUJUXSSHQVDNWLYLWHW
%HKDQGOHLGUHWWVODJHWVKDQGOLQJVSODQGYVHQSODQIRUNOXEEHQVKRYHGDNWLYLWHWHULGHWNRPPHQGHnUHW
9HGWDLGUHWWVODJHWVEXGVMHWW
%HKDQGOHLGUHWWVODJHWVRUJDQLVDVMRQVSODQ
)RUHWDI¡OJHQGHYDOJ
D/HGHURJQHVWOHGHU
E.DVVHUHUVHNUHW UILUHVW\UHPHGOHPPHUVDPWRJYDUDPHGOHP
FYULJHYDOJLKHQKROGLnUVP¡WHYHGWDWWRUJDQLVDVMRQVSODQMISXQNWKHUXQGHUNRQWUROONRPLWpPHGWR
PHGOHPPHURJWRYDUDPHGOHPPHU
G9DOJDYUHYLVRU
H5HSUHVHQWDQWHUWLOWLQJRJP¡WHULGHRUJDQLVDVMRQVOHGGLGUHWWVODJHWKDUUHSUHVHQWDVMRQVUHWWHOOHUJLVW\UHW
IXOOPDNWWLOnRSSQHYQHUHSUHVHQWDQWHQH
I9DOJNRPLWHPHGOHGHUWRPHGOHPPHURJHWWYDUDPHGOHP

/HGHURJQHVWOHGHUYHOJHVHQNHOWYLV'H¡YULJHPHGOHPPHUWLOVW\UHWYHOJHVVDPOHW'HUHWWHUYHOJHV
YDUDPHGOHPPHQHVDPOHWRJYHGVNULIWOLJYDOJDYJM¡UHVUHNNHI¡OJHQLIRUKROGWLO
VWHPPHWDOO
§ 16 Stemmegivning på årsmøtet
0HGPLQGUHDQQHWHUEHVWHPWLGHQQHORYVNDOHWYHGWDNIRUnY UHJ\OGLJY UHWUXIIHWPHGDOPLQQHOLJ
IOHUWDOODYGHDYJLWWHVWHPPHU,QJHQUHSUHVHQWDQWKDUPHUHQQpQVWHPPH,QJHQNDQP¡WHHOOHUDYJLVWHPPHYHG
IXOOPDNW%ODQNHVWHPPHUVNDODQVHVVRPLNNHDYJLWW
9DOJIRUHJnUVNULIWOLJKYLVGHWIRUHOLJJHUPHUHQQHWWIRUVODJHOOHUGHWIUHPPHVNUDYRPGHW+YLVGHWVNDOY UH
VNULIWOLJHYDOJNDQEDUHIRUHVOnWWHNDQGLGDWHUI¡UHVRSSSnVWHPPHVHGGHOHQ6WHPPHVHGOHUVRPHUEODQNHHOOHU
VRPLQQHKROGHULNNHIRUHVOnWWHNDQGLGDWHUHOOHULNNHLQQHKROGHUGHWDQWDOOGHWVNDOVWHPPHVRYHUWHOOHULNNHRJ
VWHPPHQHDQVHVVRPLNNHDYJLWW
1nUHWYDOJIRUHJnUHQNHOWYLVRJLQJHQNDQGLGDWRSSQnUPHUHQQKDOYSDUWHQDYGHDYJLWWHVWHPPHUIRUHWDV
RPYDOJPHOORPGHWRNDQGLGDWHUVRPKDURSSQnGGIOHVWVWHPPHU(UGHWYHGRPYDOJVWHPPHOLNKHWDYJM¡UHV
YDOJHWYHGORGGWUHNQLQJ
1nUGHWYHGYDOJVNDOYHOJHVIOHUHYHGHQDYVWHPQLQJPnDOOHIRUnDQVHVYDOJWKDPHUHQQKDOYSDUWHQDYGH
DYJLWWHVWHPPHU'HWWHJMHOGHULNNHYHGYDOJDYYDUDUHSUHVHQWDQW+YLVLNNHWLOVWUHNNHOLJPDQJHNDQGLGDWHUKDU
RSSQnGGGHWWHLI¡UVWHRPJDQJDQVHVGHYDOJWVRPKDUInWWPHUHQQKDOYSDUWHQDYVWHPPHQH'HWIRUHWDVVn
RPYDOJPHOORPGH¡YULJHNDQGLGDWHURJHWWHUGHQQHDYVWHPQLQJDQVHVGHYDOJWVRPKDUInWWIOHVWVWHPPHU(UGHW
YHGRPYDOJVWHPPHOLNKHWDYJM¡UHVYDOJHWYHGORGGWUHNQLQJ
§ 17 Ekstraordinært årsmøte
(NVWUDRUGLQ UWnUVP¡WHLLGUHWWVODJHWLQQNDOOHVDYLGUHWWVODJHWVVW\UHPHGPLQVWGDJHUVYDUVHOHWWHU
D9HGWDNDYnUVP¡WHWLLGUHWWVODJHW
E9HGWDNDYVW\UHWLLGUHWWVODJHW
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F9HGWDNDYVW\UHWHOOHUnUVP¡WHWLQJLRYHURUGQHWRUJDQLVDVMRQVOHGG
G6NULIWOLJNUDYIUDDYLGUHWWVODJHWVVWHPPHEHUHWWLJHWHPHGOHPPHU
(NVWUDRUGLQ UWnUVP¡WHLQQNDOOHVGLUHNWHWLOPHGOHPPHQHHYHQWXHOWSnDQQHQIRUVYDUOLJPnWHKHUXQGHUYHG
NXQQJM¡ULQJLSUHVVHQHYHQWXHOWSnLGUHWWVODJHWVLQWHUQHWWVLGH6DNVOLVWHQRJDQGUHQ¡GYHQGLJHGRNXPHQWHUVNDO
HQWHQI¡OJHYHGODJWLQQNDOOLQJHQHOOHUY UHJMRUWWLOJMHQJHOLJSnLGUHWWVODJHWVLQWHUQHWWVLGHHOOHUDQQHQIRUVYDUOLJ
PnWH,VLVWQHYQWHWLOIHOOHUVNDOGHWIUHPJnDYLQQNDOOLQJHQDWVDNVGRNXPHQWHQHHUJMRUWWLOJMHQJHOLJSnDQQHQ
PnWHRJGRNXPHQWHQHVNDOY UHJMRUWWLOJMHQJHOLJSnLQQNDOOLQJVWLGVSXQNWHW
(NVWUDRUGLQ UWnUVP¡WHHUYHGWDNVI¡UWGHUVRPGHWP¡WHUHWDQWDOOVWHPPHEHUHWWLJHWHPHGOHPPHUVRPPLQVW
WLOVYDUHUDQWDOOHWVW\UHPHGOHPPHULKWGHQQHORY'HUVRPGHWHNVWUDRUGLQ UHnUVP¡WHWLNNHHUYHGWDNVI¡UWNDQGHW
LQQNDOOHVWLOnUVP¡WHSnQ\WWXWHQNUDYWLOPLQLPXPVGHOWDNHOVH
(NVWUDRUGLQ UWnUVP¡WHLLGUHWWVODJHWVNDOEDUHEHKDQGOHGHVDNHUVRPHUDQJLWWLYHGWDNHWHOOHULNUDYHWRP
LQQNDOOLQJDYGHWHNVWUDRUGLQ UHnUVP¡WHW6DNOLVWHRJQ¡GYHQGLJHVDNVGRNXPHQWHUVNDOI¡OJHLQQNDOOLQJHQ
9HGLQQNDOOLQJLVWULGPHGEHVWHPPHOVHQDYJM¡UGHWHNVWUDRUGLQ UHnUVP¡WHWKKYXQGHUJRGNMHQQLQJDY
LQQNDOOLQJRJJRGNMHQQLQJDYVDNVOLVWHQRPGHWHNVWUDRUGLQ UHnUVP¡WHWHUORYOLJLQQNDOWRJRPGHWHUVDNHUVRP
LNNHNDQEHKDQGOHV
§ 18 Idrettslagets styre
/DJHWOHGHVRJIRUSOLNWHVDYVW\UHWVRPHUODJHWVK¡\HVWHP\QGLJKHWPHOORPnUVP¡WHQH
6W\UHWVNDOEOD
D,YHUNVHWWHnUVP¡WHWVRJRYHURUGQHGHRUJDQLVDVMRQVOHGGVUHJHOYHUNRJYHGWDN
E3nVHDWLGUHWWVODJHWVPLGOHUEUXNHVRJIRUYDOWHVSnHQIRUVLNWLJPnWHLVDPVYDUPHGGHYHGWDNVRPHUIDWWHWSn
nUVP¡WHWHOOHULRYHURUGQHWRUJDQLVDVMRQVOHGGRJV¡UJHIRUDWLGUHWWVODJHWKDUHQWLOIUHGVVWLOOHQGHRUJDQLVHULQJDY
UHJQVNDSVRJEXGVMHWWIXQNVMRQHQVDPWHQIRUVYDUOLJ¡NRQRPLVW\ULQJ
F2SSQHYQHHWWHUEHKRYNRPLWHHUXWYDOJSHUVRQHUIRUVSHVLHOOHRSSJDYHURJXWDUEHLGHPDQGDWLQVWUXNVIRUGLVVH
G5HSUHVHQWHUHODJHWXWDG
H2SSQHYQHDQVYDUOLJIRUSROLWLDWWHVWRUGQLQJHQ
I2SSQHYQHHQDQVYDUOLJ WLOOLWVYDOJWHOOHUDQVDWW IRUEDUQHLGUHWWHQ
6W\UHWVNDOKROGHP¡WHQnUOHGHUHQEHVWHPPHUGHWHOOHUPLQVWWRDYVW\UHPHGOHPPHQHIRUODQJHUGHW
§ 19 Grupper/komiteer
9DOJNRPLWHHQYHOJHVSnnUVP¡WHWSnIULWWJUXQQODJHWWHULQQVWLOOLQJIUDVW\UHWRJVNDOOHJJHIUHPLQQVWLOOLQJSn
NDQGLGDWHUWLODOOH¡YULJHWLOOLWVYHUYVRPVNDOYHOJHVSnnUVP¡WHWPHGXQQWDNDYYDOJNRPLWp0HGOHPDY
YDOJNRPLWpVRPVHOYEOLUNDQGLGDWWLOYHUYSOLNWHURJWUHXWDYYDOJNRPLWHHQ
,GUHWWVODJHWVnUVP¡WHNDQEHVOXWWnRSSUHWWHRJQHGOHJJHJUXSSHURJKYRUGDQGLVVHVNDORUJDQLVHUHVRJOHGHV
'HWWHYHGWDVLIRUELQGHOVHPHGnUOLJEHKDQGOLQJDYLGUHWWVODJHWVRUJDQLVDVMRQVSODQMISXQNW
'HUVRPODJHWVnUVP¡WHYHGEHKDQGOLQJHQDYRUJDQLVDVMRQVSODQHQKDUYHGWDWWnRSSUHWWHJUXSSHUPHG
JUXSSHVW\UHUJMHOGHUI¡OJHQGHD +YHUJUXSSHVNDOKDHWJUXSSHVW\UHSnPLQVWWUHPHGOHPPHU*UXSSHVW\UHW
YHOJHVSnnUVP¡WHW*UXSSHQIRUHVOnUNDQGLGDWHUWLOJUXSSHVW\UHWLYDOJNRPLWHHQ(YHQWXHOWNDQnUVP¡WHWJL
KRYHGVW\UHWIXOOPDNWWLOnRSSQHYQHJUXSSHVW\UHUHWWHUIRUVODJSnNDQGLGDWHUIUDJUXSSHQ
E *UXSSHQDYKROGHUHWnUOLJP¡WHI¡UnUVP¡WHWLLGUHWWVODJHW+RYHGVW\UHWIDVWVHWWHUHQVLVWHIULVWIRUDYKROGHOVH
DYGHWnUOLJHP¡WHW0¡WHWLQQNDOOHVDYJUXSSHVW\UHWPHGPLQVWpQXNHVIULVW
F 'HWnUOLJHP¡WHWVNDO
L%HKDQGOHUHJQVNDS
LL%HKDQGOHJUXSSHQVnUVEHUHWQLQJ
LLL)DVWVHWWHEXGVMHWW
LY)DVWVHWWHHYHQWXHOOnUOLJWUHQLQJVDYJLIWMISXQNW
Y)UHPPHLQQVSLOOWLOnUVSODQIRUJUXSSHQVDNWLYLWHWHUWLOKRYHGVW\UHW
G *UXSSHVW\UHWNRQVWLWXHUHUVHJVHOYPHGPLQGUHDQQHWHUEHVOXWWHWDYnUVP¡WHW
H *UXSSHUNDQLNNHLQQJnDYWDOHUHOOHUUHSUHVHQWHUHLGUHWWVODJHWXWDGXWHQKRYHGVW\UHWVJRGNMHQQLQJMI
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og
dopingsaker
)RUDOPLQQHOLJHGLVLSOLQ UIRUI¡\QLQJHUVDQNVMRQHUHWWHUNDPSRJNRQNXUUDQVHUHJOHUVWUDIIHVDNHURJ
GRSLQJVDNHUJMHOGHU1,)VORYNDSLWWHORJ
§ 21 Lovendring
/RYHQGULQJNDQEDUHIRUHWDVSnRUGLQ UWHOOHUHNVWUDRUGLQ UWnUVP¡WHLLGUHWWVODJHWHWWHUnKDY UWRSSI¡UWSn
VDNOLVWHQRJNUHYHUIOHUWDOODYGHDYJLWWHVWHPPHU
/RYHQGULQJHUVRPI¡OJHDYHQGULQJHUL1,)VORYWUHULNUDIWVWUDNV/RYHQGULQJHUYHGWDWWDYLGUHWWVODJHWVHOY
WUHULNNHLNUDIWI¡UGHHUJRGNMHQWDYLGUHWWVNUHWVHQ*RGNMHQQLQJHQHUEHJUHQVHWWLOGHEHVWHPPHOVHUVRP1,)V
ORYRPIDWWHU
,IRUELQGHOVHPHGJRGNMHQQLQJHQNDQLGUHWWVNUHWVHQSnOHJJHQ¡GYHQGLJHQGULQJIRUnXQQJnPRWVWULGPHG1,)V
UHJHOYHUN
(QGULQJHULRJNDQLNNHYHGWDVDYLGUHWWVODJHWVHOYPHGPLQGUHHQGULQJHQHI¡OJHUDY1,)VUHJHOYHUN
HOOHUORYQRUP
§ 22 Oppløsning - Sammenslutning – Annet opphør
)RUVODJRPRSSO¡VQLQJDYLGUHWWVODJHWPnI¡UVWEHKDQGOHVSnRUGLQ UWnUVP¡WH%OLURSSO¡VQLQJYHGWDWWPHG
PLQVWIOHUWDOOLQQNDOOHVHNVWUDRUGLQ UWnUVP¡WHWUHPnQHGHUVHQHUH)RUDWRSSO¡VQLQJVNDOVNMHPnYHGWDNHW
KHUJMHQWDVPHGIOHUWDOO
6DPPHQVOXWQLQJPHGDQGUHLGUHWWVODJDQVHVLNNHVRPRSSO¡VQLQJDYODJHW9HGWDNRPVDPPHQVOXWQLQJRJ
Q¡GYHQGLJHORYHQGULQJHULWLONQ\WQLQJWLOGHWWHWUHIIHVLVDPVYDUPHGEHVWHPPHOVHQHRPORYHQGULQJMI
9HGRSSO¡VQLQJHOOHUDQQHWRSSK¡UDYLGUHWWVODJHWWLOIDOOHUODJHWVRYHUVN\WHQGHPLGOHUHWWHUDYYLNOLQJHWIRUPnO
JRGNMHQWDYLGUHWWVNUHWVHQ8QGHUUHWQLQJRPDWLGUHWWVODJHWVNDORSSO¡VHVVNDOVHQGHVWLOLGUHWWVNUHWVHQGDJHU
I¡ULGUHWWVODJHWKROGHUVLWWRUGLQ UHnUVP¡WHWLOEHKDQGOLQJDYVDNHQ

- 41 -

Sak 6 Valg 2018
6 a. Valg av styre
Tormod Tørstad
Chris Schreiner
Anne Stålegård
Tine Holm
Einar Kjesbu
Elena Biuso
Paul Barthel
Vibeke Næumann
Lasse Solheim
Marte Magnus

Leder
Gjenvalg
Nestleder
NY
Kasserer
ikke på valg
sekretær
NY
styremedlem
gjenvalg
styremedlem
NY
styremedlem
ikke på valg
styremedlem
gjenvalg
vara
NY
vara
Ikke på valg

6 b. Valg av kontrollkomite
Elin Gudmundsen
Toralf Engravslia
Sverre Falkenberg
Edith Holmqvist

Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

6 c. Valg av revisor
Mads Takla
SMB revisjon AS

6 d. Valg av valgkomite (velges på årsmøte)
Leder
Medlem
Medllem
Varamedlem
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