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Sak 1: Konstituering 
 
Sak 1.a. Godkjenning av de stemmeberettigede 

 
Sak 1.b. Godkjenne innkalling 

 
Sak 1.c. Godkjenne saksliste 

 
Sak 1.d. Godkjenne forretningsorden  

Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet 2021: 

1. Til å lede årsmøtet velges en eller to dirigenter. Til å føre 
årsmøteprotokollene velges en referent. Til å undertegne protokollene 
velges to personer. 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.  
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8. Årsmøteforhandlingene er offentlige.  
9. Inviterte gjester har talerett innenfor sitt fagområde. 

 

Sak 1.e. Valg av møteledelse 

 
 
Sak 1.f. Valg av sekretær/referent 

 
 
Sak 1.g. Valg av to medlemmer til å undertegne 
protokollen 
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Sak 2: Årsmeldinger  
 

Sak 2.a Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb for 
styreperioden 2020 

Styreperioden 2020 til 2021 har vært preget av pandemien med covid-19, som har 
påvirket driften betydelig. I tillegg til dette fikk vi tidlig i 2021 en ubehagelig 
overraskelse når Oslo kommune valgte å overføre leieavtale fra NRPK til Nordstrand 
Idrettslag etter at 5-års leieavtale ble utlyst, og søknadene var vurdert.  

 
 

Covid 19 
12. mars iverksatte regjeringen tiltak for å begrense smittespredning i samfunnet. 
Styret så seg nødt til å stenge klubben for alt utlån av utstyr fram til midten av mai. 
Årsmøtet ble utsatt fra mars til mai. Anlegget ved Nøklevann kunne først åpne for 
ordinært utlån til medlemmer fra 9. juni.  
 
Klubben fulgte retningslinjer fra regjeringen, Folkehelseinstituttet, Norges idrettsforbund 
og Norges padleforbund for å begrense risikoen for smittespredning i forbindelse med 
klubbens aktiviteter. Hovedtiltak var å holde avstand, vaske berøringsflater på utstyr og 
at medlemmer skulle ta med egen vest. Bemanningen av anlegget i klubbens 
åpningstid ble økt til minst tre nøkkelvakter. Det ble ikke funnet forsvarlig å servere 
kaffe og vafler i åpningstiden.  
 
Erfaringene etter sesongen er at smittevernstiltakene har vært vellykkede. 
Nøkkelvaktene har kun meldt om få utfordringer. Styret har ikke hørt om 
smittespredning blant klubbens medlemmer. Klubben kunne resten av sesongen har 
normale åpningstider og forholdsvis normal utlånsaktivitet.  
 

Sjøbasen ved Mosseveien 
Klubben har hatt klubbaktivitet i Mosseveien 169B siden juni 2016, når vi overtok 
nøkkel til leie etter en prosess med kommunen som hadde vart 2 ½ år. I denne 
perioden har Cathrine Lande og Eli Alfnes, men hjelp fra andre bidragsytere i klubben, 
bygget opp en velfungerende og aktiv klubbaktivitet ved Oslofjorden. I november 2020 
ble eiendommen utlyst til “frivillig organisasjon med vekt på fjordbasert friluftsliv”. 
Søknadsfrist var 4. januar. Dessverre ble en annen klubb, Nordstrand idrettsforening, 
vurdert som beste søker. Mens vi på nesten alle vurderingskriterier ble vurdert å ha 
likeverdige tilbud tapte vi da Bymiljøetaten mente vi ikke ville gi allmennheten så god 
tilgang som vår konkurrent. Dette er en vurdering vi ikke kjenner oss igjen på. 
Dessuten mener vi at vi som en etablert (men midlertidig) leietaker hos Bymiljøetaten 
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over fem år, hvor vi på Sjøbasen har etablert organisasjon, kompetente instruktører og 
brukere, utstyrspark tilsvarende nesten et halvt års budsjett ikke skulle “sparkes ut” 
fordi en annen klubb har som målsetning å på sikt opprette like stor (eller større) 
aktivitet enn det vi har i dag.  
 
Oppfølgingen av utlysningsprosessen har vært en krevende prosess for klubben. 
Mange har bidratt i dette arbeidet, men styrets nestleder og ansvarlige for Sjøbasen, 
Tormod Tørstad, har tatt hovedansvaret. En viktig støttespiller har vært æresmedlem 
og tidligere leder i NRPK, Ane Haugland, som har bidratt med sine kunnskaper innen 
det juridiske og kommunal saksbehandling. Mange andre har også bidratt.  
 
Vi må nå prøve å få en avtale med Nordstrand idrettsforening slik at vi kan fortsette å gi 
våre medlemmer et tilbud på Oslofjorden.  
 

Nøklevann 

Anlegget har i 2020 hatt 474 timer åpent for medlemmer. Siden åpningsdato ble 
forskjøvet fra 10. mai til 9. juni ble åpningstiden i 2020 90 timer kortere enn det klubben 
hadde planlagt.  

Utlånsstatistikk 

I 2020 var antallet registrerte utlånte båter ved Nøklevann 3800. Vi ser for oss to 
hovedårsaker til redusert utlån: 

● Klubben har vært stengt en periode. Total åpningstid sommeren 2020 er redusert 
med 16 % på grunn av forsinket åpning. Nøkkelvakter har heller ikke kunnet 
padle utenom åpningstid i perioden 12. mars til 19. mai. 

● Alle voksne medlemmer har vært pålagt å ta med egen padlevest for å redusere 
sjansen for smittespredning. Mange av våre medlemmer har ikke padlevest.  

 

Styrets arbeid  
Pr 26.01.21 er det avholdt 14 styremøter hvorav 10 digitale. Ett av styremedlemmene 
gikk ut av styret 30.09.20 for å gå over i stilling som aktivitetskoordinator for NRPK. 
Hun har deltatt i noen styremøter senere etter behov. 

HMS  
Nedenfor er de viktigste punktene som har blitt registrert og fulgt opp i løpet av året.  
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Nøklevann 

Ingen uhell har blitt notert. Ved fire anledninger ble det rapportert om uønsket trengsel i 
forbindelse med forskjellige deler av klubbens aktivitet. Vi prøver å unngå trengsel i 
våre aktiviteter på grunn av smittefare.  

Sjøbasen / Mosseveien 

Ett medlem skadet arm ved løfting av kajakk. Hun ble fulgt til legevakt, men trengte 
ikke ytterligere oppfølging.  
 

Godtgjørelser og likestilling 

Arbeidet som blir gjort for klubben er i hovedsak basert på frivillig innsats.  Det er avsatt  
170 000 kr til styrehonorar for 2020. Det er også avsatt 60 000 til godtgjørelse til andre 
verv og oppgaver. Disse avsetningene er i henhold til budsjettet vedtatt av årsmøtet. 
Både styret og kontrollkomiteten har lik representasjon av kvinner og menn.  
 

Kontakt med særforbundene og Friluftslivets 
samarbeidsutvalg  

Klubben har ikke hatt møter med Norges padleforbund (NPF) eller Norges roforbund i 
perioden. Styret har hatt noe kontakt med NPF for å undersøke muligheten til å kunne 
verifisere autentisiteten for våttkort og i forbindelse med utlysning av Sjøbasen på 
Mosseveien.  
 
Friluftslivets samarbeidsutvalg skal være et forum / nettverk i bydelen for å styrke 
friluftsliv og ta vare på friluftslivets interesser i arealsaker og lignende. FSU dannes 
etter initiativ av Oslo og omlands friluftsliv. FSU i bydelene er i oppstartsfasen i 
bydelen. NRPK er representert. 
 

Informasjonsarbeid 

Nettside 

Nettsiden i Wordpress har vært tung å arbeide med. Brukergrensesnittet i Wordpress 
er uoversiktlig og responstiden ved redigering er lang. Yen har derfor sett på det 
alternative verktøyet Wix som erstatning. Etter mye arbeid i løpet av vinteren publiserte 
hun den nye Wix-baserte hjemmesiden 10. februar.  

Facebook 
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NRPK bruker facebook aktivt til å gi informasjon om kurs, arrangementer og andre 
nyheter. Klubbens hjemmeside har over 2500 følgere. Gruppen “Nøklevann på sjøen”, 
som er kanal for klubbens aktivitet på Mosseveien, har 470 medlemmer.  

Aktiviteter og kurs 

Nøklevann 

Vi arrangerte 3 SUP-kurs og 1 Grunnkurs kano. Introkurs for nye medlemmer er 
beskrevet i eget avsnitt.  

Sjøbasen 

 
Vi rakk 2 vinterturer (dagstur) før landet ble stengt ned på grunn av Covid-19. I slutten 
av mai satte vi igang igjen med onsdagsturer, som er åpen for alle medlemmer som 
har tatt grunnkurs hav. Det ble et populært tilbud, og det ble 12 onsdagsturer i løpet av 
sesongen.  
Vi hadde bare 1 rullekurs denne sesongen. 
 
Av våttkortkurs hadde vi 10 stk Grunnkurs hav. Ett av kursene var for Irene sin gruppe 
(“onsdagsgruppa”). Og så hadde vi 2 stk Teknikkurs hav.  
 
 

Bassengtrening 

Holmlia bad har vært rehabilitert i 2019. Ved gjenåpning januar 2020 var det ikke mulig 
å leie bassengtid til aktuelle tider av Oslo kommune. NRPK har derfor ikke hatt 
bassengtrening i 2020.  

Barn og Ungdom 

Padlelek for barn, 9 - 12 år: 
Dette ble gjennomført to søndager på sensommeren kl. 13-16 . Det deltok totalt 14 
barn. Dette skal videreføres i 2021. 
 
I to tilfeller har klubben bidratt med utstyr til aktiviteter for barn. Den første var lån til 
Ulsrud VGS idrettslinjen, 15 ungdommer og 2 lærere. Den andre var utleie til skiskolen 
i to dager, 102 barn i alderen 8-12. De hadde med egne ledere, men det deltok en 
instruktør fra klubben. 
 

Sommerskolen 

Etter fjorårets suksess på pilotprosjektet «sommerskole» var det satt av to uker med 
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sommerskole i 2020, uke 26 og uke 33. Tema var padlelek og friluftsliv, og det ble holdt 
ved Nøklevann. Deltagere var mellom 10 og 13 år. Det var 12 deltagere hver av de to 
ukene, og arrangementene ble fulltegnet dagen det ble lagt ut. Det var fokus på læring 
med lek, og det ble mye bading. 
 
I organisering av arrangementet inngikk i risikovurdering og politiattester. Vi valgte 
instruktører med god kompetanse innen de aktivitetene som inngikk, dvs. kajakk, SUP, 
kano og friluftsliv. Korona smittevernregler ble fulgt, men utstrakt bruk av antibac og 
såpevask. Vi reduserte også antall deltagere fra 15 til 12 for å kunne holde bedre 
avstand.  
 
Tilbakemeldingene fra instruktørene og noen av de foresatte var gode. På grunn av 
interessen bør vi ha utvidet tilbud neste år.  
 

Aktiviteter med tilrettelegging 

Generelt har smitteutfordringer påvirket aktiviteten og deltagelse noe i 2020.  

Onsdagsgruppa (Irene) 

Nøklevann ro- og padleklubb begynte med en tilrettelagt padlegruppe for personer med 
lettere psykiske og fysiske utfordringer i 2014. Gruppa består av 13 personer, mens 
oppmøtet i 2020 har vært mellom 5 og 9 hver gang. Gruppa har hatt fast treningsdag 
på onsdager. Fellesnevner for de som er med i gruppa er at de trenger tryggheten, 
oppmerksomheten og det sosiale fellesskapet med likesinnede for å kunne bruke 
klubben. Flere trenger påminnelser for å følge rutiner, også når det gjelder sikkerhet. 
For enkelte er gruppa en vei inn i klubben. To i gruppa bruker også klubben i ordinær 
åpningstid, men fortsetter i gruppa for det sosiale fellesskapet. 
 
 

Senteret mot incest (Margoth) 
Padletreffene for Senter for incest hadde 8-12 deltakere per gang gjennom hele 
sesongen. Gruppen trenger ro, forutsigbarhet og trygghet. Alt av aktivitet tilrettelegges 
dagsformen.  De to ansatte er aktiv deltagende og er ekstra ressurser for å skape 
nødvendig trygghet. Klubben har fått svært gode tilbakemeldinger fra gruppen. Mange 
av deltakerne har begynt å bruke klubben også når klubben ikke har organisert 
aktivitet.  
 
 

Inkluderingstiltak for barn og mødre (Irene) 

Inkluderingstiltak for barn som bor i Søndre Nordstrand. Både etnisk norske og etnisk 
Somaliske medlemmer er godt representert. Padlekurs for barn i alderen 12 til 
16 år. Gruppa har bestått av totalt 10 barn og 8 mødre. Fem av barna har kognitive 
utviklingshemminger og mødrene deres har deltatt aktivt. I tillegg har vi vært fem 
hjelpere, inkludert aktivitetsleder. Det har vært 10 samlinger i 2020.  
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Kurs og kompetansebygging 

Aktivitetsledersamling 

Aktivitetsledersamling som var planlagt i april ble avlyst på grunn av covid-19. 
 

Introduksjonskurs for nye medlemmer 2020 
Oppsummering 
I 2020 holdt vi 27 introkurs (ett flere enn i 2019) men pga. restriksjoner under 
pandemien reduserte vi antall deltakere på hvert kurs fra 15 til 10, samtidig som to 
instruktører holdt kurset istedenfor tre, slik det inntil 2019 alltid har vært.  Derved fikk vi 
kurset 270 nye medlemmer i 2020. 
 
Gjennomføring 
25 av kursene ble holdt som i tidligere år, med fokus på HMS og demonstrasjon av 
kameratredning før deltakerne sjøsetter båtene. 
 
To introkurs holdt vi for nye medlemmer som hadde våttkort fra før. Disse ble holdt som 
en ren introduksjon til klubben, medlemsregler og klubbanlegget ved Nøklevann - uten 
en tur på vannet.  I invitasjonene til påmelding, ble det poengtert at disse "tørre" 
introkursene var beregnet for alle som hadde allerede tatt grunnkurs hav i 
Padleforbundets (NPF) kursstige.  Siden vi ikke hadde mulighet til å sjekke 
våttkortstatus hos NPF, ga vi beskjed om at våttkort måtte tas med.  Det viste seg at 
noen kom uten våttkortet og noen hadde bare tatt et 3-timers introkurs. 
  
Betraktninger etter kurssesongen 2020 
Disse to spesielle introkursene førte til veldig mange spørsmål fra folk på ventelisten og 
en lang rekke diskusjoner i klubbstyret og blant engasjerte medlemmer.  Dersom 
lignende opplegg skal forsøkes brukt i 2021, må vi informere enda grundigere på 
forhånd.  Introkursansvarlig i Styret fikk mange tilbakemeldinger på at spesialkurs for 
våttkortinnehavere brøt med klubbens lavterskelprofil. 
 
Styret og instruktørene vurderer et opplegg med flere introkurs på samme dag med 
aktivitet på klubbområdet og ute på vannet samtidig med flere sett med instruktører. 
Dette er avhengig av pandemisituasjonen til sommeren. 
 
 

Nøkkelvakter og vaktlisteprogram 

I 2020 ble vaktlistene for første gang satt opp ved at alle nøkkelvaktene selv valgte 
sine vaktskift ved hjelp av programvare som ble utviklet til formålet - 
“Vaktlisteprogrammet”. Det primære formålet med vaktlisteprogrammet var å 
automatisere prosessen hvor vakter velger sine vaktskift og senere bytter vakter. Når 
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systemet var i drift var det mulig å utvikle det videre. Chris gjorde all utvikling, og Ulf ga 
innspill til funksjonalitet.  
 
Vaktlisteprogrammet ble rullet ut med flere oppgraderinger og økende funksjonalitet fra 
mars og utover sommeren. Nøkkelvakter registrerte sine brukerprofiler, profilene ble 
akseptert, og vaktene valgte sine vaktskift. På grunn av sen utrulling ble det vurdert at 
ingen vaktskift skulle bli pålagt vakter - vaktene skulle velge vaktskift selv. Derfor var 
det mange nøkkelvakter som ikke gikk vakt i 2020. Det ble annonsert på forhånd at de 
vaktene som ikke gikk sine vakter i 2020 ville få overført saldo til neste år. Dette er en 
ny praksis, men  dette vil gi større fleksibilitet ved organisering av vakter.  
 

Nøkkelvakter 

Ved utgangen av 2020 var det 134 medlemmer som går ordinære vakter. Det var 
vanskelig å planlegge sesongen på grunn av forsinket utvikling av vaktlisteprogram og 
på grunn av uforutsigbarhet som følge av covid-19. Dette førte til at flere nøkkelvakter 
ikke fikk gått vakt i år, men må ta sine vakter neste år. Ut over dette er det 6 
æresmedlemmer som har nøkkel. I løpet av 2020 fullførte 12 nye vakter opplæring i to 
forskjellige nøkkelvaktkurs. 3 vakter sluttet. 

Nøkkelvaktordningen 

Nøkkelvaktene har 12 timer vakttjeneste per år. 12 nøkkelvakter har lavere 
vaktbelastning (6 t)  på grunn av at de gjør annet klubbarbeid. Ordningen med “delt 
nøkkelvakt” er fra i år avvikler.  
 
Noen tall for 2020: 
● 1107 timer vakttjeneste ble avviklet 
● 228 timer vakttjeneste ble ikke gjort, men vaktene må gjøre disse neste år.  
● 6 nøkkelvakter ble fritatt all vakttjeneste for 2020-sesongen av helseårsaker.  
 
I tillegg til de ordinære nøkkelvaktene nevnt over har vi 6 æresmedlemmer, som alle 
har nøkkel.  

Nøkkelvaktgruppen 

Driften av nøkkelvaktaktiviteten organiseres av Nøkkelvaktgruppen. Gruppen ble 
opprettet av styret i 2015. Gruppen består av Ulf Pedersen (leder, siden 2015), Jan 
Petter Sæther (siden 2015), Gunvor Brekken (siden 2017), Chris Schreiner (siden 
2018). Anne Kathrine Halvorsen og Torhild Berg er nye medlemmer. Tomas Ribes 
Arntsen sluttet i august etter å ha jobbet i gruppen siden 2015. Mens gruppen før 
årsmøtet 2020 kun hadde ett medlem som satt i styret har gruppen nå fire 
styremedlemmer. Nøkkelvaktgruppen har hatt tolv møter i kalenderåret 2020 og 
behandlet 54 saker i løpet av året. Høstens nøkkelvaktmøte er ikke inkludert. Alle 
møtene etter “smittestengningen” 12. mars var nettmøter.  
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Nøkkelvaktmøter 

Styret fant det ikke forsvarlig å holde nøkkelvaktmøte før sesongstart. Vi har ikke 
erfaring med store nettbaserte møter fra før, og lot derfor høstens nøkkelvaktmøte bli 
en frivillig møte for nøkkelvaktene. Det deltok litt over 20 på møtet totalt. Det var litt 
færre enn det vi håpet på. Et viktig mål med møtet var å gi nøkkelvaktene mulighet til å 
snakke om alle utfordringene i 2020-sesongen, og å gi noen indikasjoner for hva vi ser 
for oss neste år. Det ble lagt ut møtereferat på hjemmesiden slik at det er tilgjengelig 
for alle nøkkelvakter.  
 

Båter og utstyr kjøpt og solgt i 2020 
Båtgruppa har i 2020 bestått av følgende personer: Tormod Tørstad, Einar Kjesbu, 
Margoth Kalstad, Cathrine Lande og Ulf Pedersen. 
 
Det ble kjøpt inn tre nye båter i 2020 - en Rebel Ilaga grønlandskajakk, to Boral Baffin 
havkajakker og to Silverbirch Broadland 15 toseterskanoer. Kanoene ble bestilt for 
levering før sesongåpning.  
 
NRPK solgte ingen gamle båter i 2020.  

Medlemmer 

Vi har i 2020 hatt 3492 medlemmer som har betalt. Det ser ut til at 358 medlemmer 
meldte seg ut i 2019. Ellers fikk vi 422 nye medlemmer i 2020. 
 
Ved fakturering i januar 2021 oppsto en lang rekke problemer pga. en stor endring som 
ble gjort i Klubbadmin høsten 2020. Medlemsansvarlig har vært i kontakt med NIF 
Support en rekke ganger og det har medført mye merarbeid. 
 
 
 

 
 

Sak 2.b Årsberetning fra kontrollkomiteen for 
styreperioden 2020 
Kontrollkomiteens beretning var ikke klar når årsmøtepapirene ble lagt på nett 10. mars. 
Beretningen er lagt bak årsmøtepapirene, på side 45.  
 
 
 

Sak 2.c Revisjonsberetning 
(Følgende sider) 
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Sak 3: Regnskapet for 2020  
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Sak 4: Saker til behandling 

Sak 4.a Forslag om endring av formålsparagraf 
 

 

● Bakgrunn punkt 1: Klubben har i liten grad vært benyttet av personer med større 
fysiske handicap (nedsatt funksjonsevne). Vi har flere aktiviteter hvor betegnelsen 
“tilrettelegging” passer bedre, f.eks. vårt tilbud til Senter for incest. Styret synes dette 
er en riktig satsing, og ønsker å uttrykke dette i NRPKs lov.  

● Bakgrunn punkt 2: Loven skal reflektere at Sjøbasen allerede er etablert, selv om vi 
ikke har fast avtale om eiendom.  

 

Sak 4.b Prioritere introkurs til medlemmer i samme 
husstand 
Forslag fra Therese Tveit Olsen 
 
Hei!  
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Eksisterende tekst Forslag til ny tekst 

å tilrettelegge for roing og padling 
på Nøklevann, også for 
funksjonshemmede å drive idrett 
organisert i Norges Idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske 
komite (NIF) 

å tilrettelegge for roing og padling på 
Nøklevann, også for medlemmer 
med spesielle behov, og drive idrett 
organisert i Norges Idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komite 
(NIF) 

å jobbe aktivt for å bevare 
Nøklevann som et friluftsområde til 
nytte for lokalbefolkningen i 
omegnen. 

å jobbe aktivt for å bevare Nøklevann 
som et friluftsområde til nytte for 
lokalbefolkningen. 

å arbeide for å på sikt å legge til 
rette for en fast sjøbase. I perioden 
2016 frem til i dag har det pågått et 
prøveprosjekt for å kartlegge 
interessen for sjøpadling.  

å arbeide for å få en fast sjøbase da 
dette er et populært tilbud. Fra 2016 
og frem til nå har vi lånt lokaler, men 
vi arbeider for fast leieavtale. 



 
Jeg har et punkt jeg gjerne ønsker at skal diskuteres på årsmøtet, og det er at 
familiemedlem i samme husstand som en som allerede er medlem bør prioriteres når når 
nye medlemmer skal slippes inn. Samboeren min har stått på venteliste siden 2019 og 
har fremdeles ikke fått tilbud om medlemsskap. Det er veldig fint om familiemedlemmer 
kan ha mulighet til å dele denne fine hobbyen og padle sammen, og det er mange som 
ikke kjenner andre i klubben som de kan padle med. Jeg var tidligere medlem av Nord 
kano og kajakklubb, og der var reglene sånn. Hvis dere lurer på hvordan det kan gjøres i 
praksis så kan det f.eks. opereres med to lister, én liste for familiemedlem som ønsker 
medlemsskap og én for øvrige. Man bør ved søknad oppgi hvem man er i familie med og 
relasjonen, og man bør dele adresse. 
 
Mvh Therese Tveit Olsen 
 
 
Styrets innstilling:  
Vi ønsker å legge til rette for at det blir enklere å bli medlem for at de som er i samme 
husstand som medlemmer. 

Sak 4.c Forslag og kjøp av delbare kajakkårer  
Forslag fra Terje Aarnes 
 
Vi har har hatt et godt utvalg av delbare padleårer også med teleskop utdrag. 
Dette er gode årer og er nå blitt fjernet. Jeg har tidligere sendt e-poster til styret og 
etterlyst disse. Siden jeg ikke har fått svar vil jeg fremme dette forslagene.  
● Forslag 1. Vi må igjen kjøpe inn delbare årer i forskjellige lengder. 
 
Styrets innstilling:  
Vi skal se over våre kajakkårer å komplettere hvis vi mangler noen lengder.  
 

Sak 4.c Forslag og kjøp av delbare kajakkårer 
● Forslag 2.Vi må  igjen kjøpe inn delbare årer med teleskop utdrag.  
 
Styrets innstilling:  
Mens en delbar kajakkåre gir mulighet til å endre vinkel, gir en teleskopåre mulighet til å 
endre både vinkel og lengde. Vi mener vi har et så godt utvalg av delbare årer i 
forskjellige lengder at det dekker behovet for alle. Styret forslag er at vi ikke kjøper 
teleskopårer.  

 

Sak 4.d Øremerke midler til senking av brygge 
Forslag fra Terje Aarnes 
 
Vi øremerker nok økonomiske midler til og minke dybden i gaffelen nr 2.  
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Forslag til løsning. Dette kan gjøres på forskjellige måter. Isopor flytemidler som blir 
festet til en flytende lem som ligger permanent i gaffelen. Eller  med to lemmer som 
ligger over hverandre i forskjellige tykkelser. Dette må utføres før sesongen 2021 
begynner. 
 
Styrets innstiling:  
Den nye flytebryggen eies av Oslo kommune. NPRK ga innspill til høyde, men brygga 
ble 5 cm høyere enn planlagt. Eventuelle endringer må skje i samråd med Bymiljøetaten. 
Styret har fulgt opp saken med Bymiljøetaten for å senke bryggen, og vil følge saken 
videre.  
 

 

 

 

Sak 5: Planer og rammer for 2021 
 

Sak 5.a Organisasjonsplan for NRPK for 2020 
Styret foreslår følgende organisasjonsplan for NRPK, jfr. NRPK’s lov § 15.10: 
 
Styret består av: 
● Leder 

● Nestleder 

● Sekretær 

● Kasserer 

● Fire styremedlemmer 

● To varamedlemmer 

 

Kontrollkomite består av: 
● To medlemmer 

● To varamedlemmer 

 

Valgkomite består av: 
● Leder 

● To medlemmer 

● Ett varamedlem 
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Bassenggruppa: 
● Gruppeleder oppnevnes av styret. 

 

Båt og utstyr: 
● Innkjøps- og salgsansvarlig oppnevnes av styret.  

 

Personer med spesielle behov 

● Gruppeleder oppnevnes av styret. 
 
Ro-oppmann: 
● Oppnevnes av styret. 

 

Anlegg: 
● Nøklevann: Gruppeleder oppnevnes av styret 
● Sjøbase: Gruppeleder oppnevnes av styret  
 
Kurs og arrangementer: 
● Introkurs: Ansvarlig for organisering oppnevnes av styret. 
● Våttkortkurs og andre kurs: Ansvarlig for organisering oppnevnes av styret. 
● Ansvarlig for arrangementer og turer oppnevnes av styret 
 

 

Nøkkelvaktgruppe: 
● Gruppeleder oppnevnes av styret  

 

IT gruppe: 
● Gruppeleder oppnevnes av styret  

 

Politiattestansvarlig: 
● Ansvarlig oppnevnes av styret  
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Sak 5.b Forslag til aktivitetsplan for NRPK 2021 
Vi ønsker å være en lavterskelklubb der kostnadene er lave. Vi er en idrettsforening med 
stort innslag av friluftsliv. Vi er en god sosial arena i lokalsamfunnet.  
● Holde introkurs for å bidra til sikkerhet i henhold til offentlige krav og å gjøre nye 

medlemmer kjent med klubben. 
● Arrangere kurs i Norges padleforbunds våttkortstige og andre kurs for å sikre 

kompetanse og padleglede hos medlemmene. 
● Tilby kompetansegivende kurs for nøkkelvakter og instruktører. 
● Følge opp utvikling av digitale systemer for båtutlån, nøkkelvakter og vedlikehold. 
● Ivareta kvaliteten på båtparken/utstyret (reparasjon og vedlikehold) 
● Arrangere aktiviteter for utsatte grupper.  
● Arrangere aktiviteter for barn og unge. 
● Arrangere kurs og turer fra sjøbasen. 
● Arrangere sommerskole i 2021. 
● Videreutvikle hjemmeside. 
● Videreføre og videreutvikle ordning med betalt aktivitetskoordinator for å gjøre oss 

mindre avhengig av styrets frivillige innsats. 
● HMS; gjennomgang av eksisterende system, revidere ved behov. Følge opp i praksis. 

Digitalisering? 
● Arbeide for å beholde permanent sjøbase ved Oslofjorden.  

 

 

 

Sak 5.c Fastsette medlemskontingent for 2022 

Styrets innstilling:  
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Barn 0-5 år: kr. 100,-. Til og med det året de fyller 5 år.  100 kr/år 

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. 

125 kr/år 

Voksne / honnør: kr. 300,-. Fra og med det året de fyller 19 år. 300 kr/år 



 

Sak 5.d Budsjett 
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Konto- nr Driftsinntekter Regnskap 2019 Regnskap 2020 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

3100 
Salgsinntekt handelsvarer, 

avgiftsfritt innland 6 000 16 700 3 000 3 000 

3320 Salg av gamle båter 0 0 6 000 5 000 

3400 Tilskudd Oslo Idrettskrets 231 874 222 082 230 000 230 000 

3430 Tilskudd NIF LAM midler 184 133 184 225 180 000 180 000 

3435 Utstyrs- og spillemidler 51 608 20 000 20 000 30 000 

3441 Momsrefusjon 113 132 89 233 100 000 80 000 

3900 Andre driftsinntekter 50 40 000 0 0 

3910 Kursinntekter 202 527 264 582 200 000 240 000 

3920 Årskontingenter 765 243 812 425 750 000 810 000 

3960 Grasrotandeler 18 542 5 415 10 000 8 000 

 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 573 108 1 654 662 1 499 000 1 586 000 

      

Konto- nr Driftskostnader Regnskap 2019 Regnskap 2020 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

5000 Annen lønnskostnad 2 200 0 0 0 

5330 
Godtgjørelse til 

styremedlemmer 162 000 143 000 170 000 170 000 

5331 
Godtgjørelse andre verv og 

oppgaver 62 000 55 000 60 000 60 000 

5333 Honorarer kursinstruktører 260 450 295 700 280 000 310 000 

6200 Gaver 3 915 5 300 10 000 6 000 

6160 Bassengleie 40 330 6 825 60 000 60 000 

6340 Lys 3 397 3 372 4 000 3 500 

6370 Vedlikehold båter og utstyr 26 670 34 642 40 000 40 000 

6380 
Vafler, husholdning og 

dugnad 17 731 12 163 20 000 20 000 

6390 Annen kostnad lokaler 50 396 0 30 000 40 000 

6400 Verktøy og kontorrekvisita 31 891 19 098 10 000 20 000 

6440 Leie postboks 948 1 240 1 000 1 200 

6450 Båter 183 725 65 900 180 000 200 000 

6470 Båtutstyr 124 264 28 658 100 000 130 000 

6475 Drakter og tilbehør 0 0 15 000 15 000 

6490 Nøkler etc. 4 500 4 500 5 000 4 500 

6500 Anlegg 0 0 50 000 200 000 

6540 Kostnadsført inventar 0 0 5 000 5 000 

6570 Profileringstøy/rekvisitter 0 0 15 000 30 000 

6620 Datautstyr og lisenser 6 500 1 972 10 000 13 000 



 

 
 
Kommentarer til budsjettet: 
Klubben har god økonomi, og vi har et buffer til å møte uforutsette utgifter. Det betyr at vi 
i driftsbudsjettet kan ha romslighet til å sette av midler for å vedlikeholde og oppgradere 
anlegg og utstyr. 
 
Enkelte poster som skiller seg ut i budsjettet for 2021 trenger imidlertid noen 
kommentarer. I 2020 hadde klubben et stort overskudd. Dette overskuddet gikk inn i 
klubbens kapitalkonto. For 2021 er det budsjettert med et underskudd på vel 150000 
kroner. 
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6700 Revisjonshonorar 51 711 33 406 40 000 40 000 

6705 Regnskapshonorar 73 048 75 790 80 000 80 000 

6750 Medlemsregister 25 735 21 304 30 000 25 000 

6790 
Annen fremmedtjeneste/ 

IT-utvikling 5 306 1 750 150 000 15 000 

6800 Kontorrekvisita 6 084 0 0 5 000 

6820 Trykksaker 3 000 2 800 5 000 7 000 

6850 Klubbutvikling 0 0 10 000 10 000 

6860 
Kurskostander/kompetanse

heving 63 800 81 600 50 000 60 000 

6880 
Instruktør møter / 

seminarer 24 202 4 000 0 20 000 

6900 Telefon 0 1 492 5 000 4 000 

6907 Datakommunikasjon 0 4 992 0 5 000 

7010 
Årsmøte og 

medlemsarrangementer 67 402 13 885 60 000 50 000 

7030 
Møter nøkkelvakter, 

komiteer og instruktører 24 549 7 465 30 000 30 000 

7100 
Bilgodtgjørelse, 

oppgavepliktig 0 522 0 1 000 

7140 
Reisekostnad, ikke 

oppg.pliktig 5 188 0 5 000 5 000 

7500 Forsikringspremie 24 919 22 552 25 000 25 000 

7710 Styremøter 28 791 16 617 25 000 30 000 

7770 Bank og kortgebyrer 561 486 1 000 1 000 

7790 Annen kostnad m/fradrag 1 256 0 0 0 

 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 386 469 966 030 1 581 000 1 741 200 

      

  R2019 R2020 B2020 B2021 

 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 573 108 1 654 662 1 499 000 1 586 000 

 SUM DRIFTSKOSTNADER 1 386 469 966 030 1 581 000 1 741 200 

      

 Resultat før finansposter 186 639 688 632 - 82 000 - 155 200 



 
 
Det er, blant annet, budsjettert med 200 000 kroner til anlegg. Gjerder, port og sikring på 
anlegget på Nøklevann er noe som kanskje kan prioriteres i 2021. Dessuten ønsker vi å 
kunne ha mulighet til å bruke noen midler på vår aktivitet på sjøbasen, selv om den er 
usikker akkurat nå. Der er det også andre alternativer som det i løpet av våren 
forhåpentligvis vil kunne forhandles om. Klubben er i kontakt med Bymiljøetaten om 
dette. Vi mener å kunne forsvare en budsjettpost på dette beløpet på anlegg. 
Anskaffelse av båter er en annen stor budsjettpost i 2021. En del båter er modne for 
utskiftning. Dessuten må vi ta hensyn til supplering av de båttypene som er mest brukt 
eller som vi av andre grunner bør ha.  
 
Bassengleie er budsjettert til 60000 kroner. I dag har vi ingen avtale med leie av 
basseng. Holmlia bad er ikke et aktuelt alternativ lenger. Så snart det blir mulig vil det bli 
vurdert å avtale leie av basseng igjen. Beløpet er satt til i 60000 kroner, i overkant av det 
vi betalte for leie av Holmlia bad, det var i 2017 ca. 105000 kroner for hele året. Så langt 
i år ser vi ikke mulighet for bassengleie, men vi lar likevel denne posten stå. 
 

 
 
 
 
 

Sak 5.e Forslag: Lov for Nøklevann ro- og padleklubb 
Stiftet 21 desember 1987, vedtatt av årsmøtet 18 februar 1988, med senere endringer. 
Sist endret på styremøte våren 2020.  

 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 
 
§ 1 Formål 

Idrettslagets formål er:  

1. å tilrettelegge for roing og padling på Nøklevann, også for medlemmer  med 
spesielle behov, og drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komite (NIF) 

2. å jobbe aktivt for å bevare Nøklevann som et friluftsområde til nytte for 
lokalbefolkningen i omegnen.  

3. å arbeide for å få en fast sjøbase da dette er et populært tilbud. Fra 2016 og frem 
til nå har vi lånt lokaler, men vi arbeider for fast leieavtale. 

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

Idrettslaget er medlem av Norges Roforbund og Norges Padleforbund. 

3. Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Oslo Idrettskrets, hører hjemme i Oslo 
kommune, og er medlem av Oslo idrettsråd.  

4. Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
NIFs lov 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 idrettslaget og overordnede 

organisasjonsledds 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) a) 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.  

 
b) 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 
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fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

 
c) 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.  

 
(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
 
 
II. TILLITSVALGTE  
 
§ 4       Kjønnsfordeling 
 

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning 
til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. 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) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, 
herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon 

fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.  
 
§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og 
kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i 
overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av 
kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha 
gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  
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(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i 

idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, 
revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 

  
(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme 

konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir 
påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller 
tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes 
fordel.  

 
(4)       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) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker 

som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets 
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 
(5) Møte- og talerett: 

a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og 
talerett på årsmøtet i idrettslaget. 

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger 
innenfor sitt arbeidsområde.]  

 
§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk 

på mer enn 20 %, eller  
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet 

av et kalenderår.  
 
(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets 

årsmøte, og 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. 

(3) 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.  

 
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til 

å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 
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(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen 

anses ikke som valgt eller oppnevnt.  
 
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon 

fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.  
 
  § 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med 
tilknytning til idrettslaget 
 

(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av 
idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke 
valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet 
organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller 
aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik 
økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen 
gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som 
får slik økonomisk særinteresse, 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) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon 

fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.  
 
§ 8       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 
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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. 

 
(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 
overordnede til avgjørelse. 

 
(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  

 
§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er 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 behandling eller ved fjernmøte, dersom 

et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig 
behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle 
medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 
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(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være 

tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret 
bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

 
§ 10     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 
 
§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
 

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et 
årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal 
undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har 
daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 
(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon 

der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner 
kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning 
for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter 
alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter 
alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader 
i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. 
Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de 
enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres 
berettigelse.  

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes 
karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.  

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og 
underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem 
år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av 
minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal 
være godkjent av minimum to personer i fellesskap. 

 
(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 

 
§ 12     Budsjett  
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(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle 

hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til 
kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når 
årsregnskapet fremlegges. 

 
§ 13    Utlån og garanti 

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.  

 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14     Årsmøtet 
 

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

 
(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. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av sakslisten, om årsmøtet 
er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

 
(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan 

beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, 
eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med 
møterett. 

 
(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall 
styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke 
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 
minimumsdeltakelse. 
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(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 stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av 
sakslisten. 

 
§ 15     Ledelse av årsmøtet 
 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller 
protokollfører behøver å være medlem.  

 
§ 16     Årsmøtets oppgaver 
 

Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske 

beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].  
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, 

eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. 

b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og minst ett 
varamedlem. 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd 
idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt 
til å oppnevne representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets 

organisasjonsplan. 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer 
velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der 
det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem, 2. varamedlem osv. 

[15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.] 
 
§ 17 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. 
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Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme 
på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det 

fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater 
som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det 
antall som skal velges, 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 varamedlem. 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.  

 
§ 18     Ekstraordinært årsmøte  
 

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre 
med minst 2 ukers frist etter: 

a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,  
b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd, eller 
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede 

medlemmer. 
 

(2) Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges 
innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette 
skal fremgå av innkallingen.  

 
(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall 

stemmeberettigede 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/kravene 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 
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saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det 
er saker som ikke kan behandles. 

 
§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter 
eller betydelig omfang 

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

 
§ 20     Idrettslagets styre 
 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer 
idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom 
årsmøtene.  

 
(2)       Styret skal blant annet: 

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds 
regelverk og vedtak. 

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig 
måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i 
overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har 
en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og 
budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for 
disse. 

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig 
for barneidretten. 

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede 
organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter. 

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av 
Idrettsstyret.  

 
(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to 

av styrets medlemmer forlanger det. 
 

§ 21  Kontrollutvalg 
 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med 

idrettslagets og overordnet  organisasjonsledds regelverk og 
vedtak.  

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, 
vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på 
årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor 
sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, 
og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har 
engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte 
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med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre 
de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]  
 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og 
dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine 
oppgaver.  

 
§ 22 Valgkomité 

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 med mindre vedkommende skriftlig meddeler 
valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. 

 
§ 23 Grupper 

 
(1) 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. § 16 pkt. 13. 

 
(2) Dersom idrettslagets 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. 
Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan 
fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets 
regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.  

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er 
besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor 
rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.  

 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler 

eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra 
hovedstyret. 

 
 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 24     Lovendring 
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(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i 
NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets 
medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

 
(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært 

årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 
2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med 
mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar 
lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell 
motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs 
regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet 
organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid 
med NIFs regelverk.  

 
(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med 

mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
 

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende 
årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre 
måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets 
årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst 
uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets 
og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler 
forslag om oppløsning.  

 
(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av 

idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra 
særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om 
lovendring, jf. § 24. 

 
(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål 

godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til 
disse eiendeler. 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.  
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Sak 6. Valg 2021 
Sak 6.a Valg av styre 

 

Sak 6.b Valg av kontrollkomite 

 
Sak 6.c Valg av revisor 

Mads Takla, SMB revisjon AS 
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Ulf Pedersen Styremedlem Leder Gjenvalg 

Tormod Tørstad Styremedlem Nestleder Gjenvalg 

Stein-Owe Hansen Styremedlem Sekretær Ny 

Jan Petter Sæther Styremedlem kasserer Gjenvalg 

Chris Patrik Schreiner Styremedlem Styremedlem Gjenvalg 

Vibeke Næumann Styremedlem Styremedlem Gjenvalg 

Einar Kjesbu  Styremedlem Styremedlem Gjenvalg 

Yen Xu Styremedlem Styremedlem Gjenvalg 

Line Stolpestad Vara Varamedlem Ny 

Catarina Myhre  Vara Varamedlem Ny 

Arne Sagen Medlem Gjenvalg 

Gunvor Brekken Medlem Gjenvalg 

Maria Bergram Aas Varamedlem Ny 

Sverre Falkenberg Varamedlem Gjenvalg 



 

Sak 6.d Valg av valgkomite 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillegg til årsmøtepapirer  
Dette er tilleggsinformasjon lagt ut ETTER at årsmøtepapirene først 
ble lagt ut 10. mars. Informasjonen i de følgende sidene ble lagt på 
hjemmesiden 15. mars. 
 

Valg av valgkomite 
Det forslaget styret først la ut i årsmøtepapirene 10. mars (vist over) er uheldig fordi 
Anne Stålegård, som ansatt i 20 % stilling, ikke er valgbar (paragraf 4 i klubbens lov). 
Forslaget tilfredsstiller heller ikke kravet til kjønnsbalanse hos tillitsvalgte, slik det er 
beskrevet i klubbens lov, paragraf 4. Styret ønsker derfor at det stemmes over følgende 
forslag (gjort tilgjengelig for medlemmene 15. mars): 
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Kari Hirth Leder Gjenvalg 

Silje Østby Thune  Medlem Ny 

Tomas Ribes Arntzen Medlem Ny 

Anne Stålegård Varamedlem Ny 

Kari Hirth Leder Gjenvalg 

Silje Østby Thune  Medlem Ny 

Tomas Ribes Arntzen Medlem Ny 

Jan Stephan Muryn Varamedlem Ny 



 

Utlånsstatistikk 
I alt var det om lag 3800 utlån på Nøklevann i 2020. På sjøbasen var det ca 700 utlån. 
Siden 2011 har det, grovt sett, vært stigende fra om lag 3100 til 3600 utlån i 
høysesongen for padling - mai til august. Tendensen har vært at antall utlån har økt noe, 
og det har flere årsaker. Én grunn er at vi etter hvert har fått flere båter, en annen er at 
antall medlemmer har økt noe. 
 
Ett år er spesielt – 2018! Det var det året mange kommer til å huske lenge som året med 
det veldig gode været, i alle fall for oss padlere. Men hagefolk og bønder slet. Det året 
var eksepsjonelt, med 60 prosent flere utlån enn året før i perioden mai til august. Det 
var særlig tidlig på sommeren at mange padlet i 2018. På en spesiell dag var det 200 
utlån. Så mange båter har vi ikke på Nøklevann, så her måtte det være «gjenbruk»! 
Om været var spesielt i 2018, så var været i padlesesongen 2020 spesielt også, men 
ikke på samme måte som i 2018. Juli var kald og våt, og følgelig var det få som var ute 
og padlet. Figuren viser antall utlån 2017-2020 etter måned. 
 
 

 

Vi ser av figuren at utlånsmønsteret per måned var temmelig likt i 2017 og 2019 (her 
mangler vi noe fra september). Den fine sommeren i 2018 viser seg tydelig i utlånene i 
2018, men det elendige været i juli 2020 ga en kraftig nedgang i utlånene. I 2019 var det 
mange som padlet i august. Her er det også på grunn av at været var spesielt godt med 
temperaturer fra 16-17 grader til noe over 20, og veldig lite regn. 
 
Basert på tall fra 2020, der vi har det mest komplette tallmaterialet, er antall utlån 
utenom perioden mai-september bare om lag 3-4 prosent av utlånene over hele året. 
Noe skyldes at det er kaldt og guffent for padling, men også at det er isen gjerne 
begynner å legge seg i november og ligger til mars-april. Kanskje kan flere trekkes til 
sjøbasen – der er det vanligvis ikke is når isen ligger tjukk på Nøklevann! 
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Kontrollkomiteens beretning  
(rettet versjon, mottatt fra kontrollkomiteen 2021-03-16). 
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Etter årsmøtet følger informasjon om Sjøbasen 
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