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Sak 1.d  Forretningsorden 

Styret foreslår følgende forretningsorden for årsmøtet 2020: 

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.  

8. Årsmøteforhandlingene er offentlige.  

9. Inviterte gjester har talerett innenfor sitt fagområde.  



 

 

Årsmelding for Nøklevann ro- og padleklubb 
for styreperioden 2019 

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 lokalbe-

folkningen i omegnen. 

Styrets sammensetning 

Leder:   Tormod Tørstad 

Nestleder:   Lasse Solheim (kurs, sjø) 

Styremedlemmer 

Anne Stålegård (kasserer), Einar Kjesbu (introkursansvarlig), Vibeke Næumann 

(medlemsansvarlig) Anne Katrine Halvorsen (sekretær), Chris Schreiner (HMS og 

IT), Marte Magnus (materialforvalter),  

Varamedlemmer 

Vahid Farsi 

Yen Xu (Web-ansvarlig) 

Valgkomité 

Medlem: Ulf Pedersen (leder), Jan Petter Sæther, Gro Strand-Griffin,  

Varamedlem: Elise Jaren 

Kontrollkomité 

Medlemmer:  Arne Egil Sagen, Edith Holmqvist,  

Varamedlemmer: Gunvor Brekken, Sverre Falkenberg, 

Regnskap 

Rolf A. Tolfsby, Eminentia Regnskap AS 



 

 

Revisjon 

Registrert revisor Mads Takla, SMB Revisjon AS 

Styrets arbeid 

Det er avholdt 11 styremøter i perioden mars 2019 til mars 2020, samt ett budsjett-

møte. På budsjettmøtet deltok regnskapsfører Rolf A. Tolfsby, kasserer og leder. 

Det er avholdt et felles møte for potensielle nye styremedlemmer for en samtale og 

informasjon om hva styrevervet innbefatter. 

Det ble gjennomført en helgesamling med styre og instruktører i Fjällbacka 25. – 27. 

oktober 2019. 

 

Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) 

Nøklevann 

• Det var en hendelse i forbindelse med introkurs. En deltager var uheldig og slo 

hodet i kajakken under velt. Vedkommende ble godt ivaretatt i situasjonen og er 

fulgt opp i etterkant.  

Sjøbase 

• Ingen HMS-hendelser. 

Godtgjørelse, lønn og likestilling 

Mesteparten av innsatsen som styret legger ned i klubben er basert på frivillig 

innsats. Det er avsatt budsjettert styrehonorar for 2019 på kr. 160 000,-. 

Vi følger budsjettbehandlingen fra 2019, og utbetaler et lite honorar for noen 

oppgaver som blir utført av medlemmer utenfor styret. 

Kontakt med særforbundene – Norges Padleforbund og Norges 
Roforbund.  

NRPK har medlemskap i to særforbund, Norges padleforbund (NPF) og Norges 

Roforbund (NRF).  

Klubben har vært på et møte i Padleforbundet om samarbeid mellom kajakk-

klubbene.  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 samarbeid med Ormsund Roklubb, som disponerer et lite område 

for lagring av båter inntil vårt anlegg på Nøklevann. 

Informasjonsarbeid  

Nettside 

Det pågår et arbeid med å stadig gjøre mindre forbedringer av innhold, struktur, 

lesbarhet og funksjonalitet. 

Booking av kajakker på sjøbasen gjøres via nettsiden.  Påmelding til basseng-

treninger gjøres nå via facebook. 

Facebook 

På NRPK’s FB-side blir det lagt ut aktuell informasjon til medlemmene, i tillegg til 

flotte bilder fra Nøklevann. 

 

Ungdom 

Vi hadde et opplegg med tilrettelegging for padling for skoleklasser i begynnelsen av 

september. 



 

 

Aktiviteter for personer med behov for oppfølging/tilrettelegging 

Tilrettelagt padling for funksjonshemmede barn og foreldre 

Vi har avholdt en padledag for barn med funksjonshemming og deres foreldre. 

Dagen startet med en kort introduksjon om hvilket utstyr vi anbefalte og sikkerhet ved 

padling. En av instruktørene deltok ute på vannet og fortsatte veiledningen der, samt 

hjalp til med barn som ønsket å padle mer. En instruktør var ved bryggen og sørget 

for at deltagerne kom seg inn og ut av kajakkene på en trygg måte. 

Dagen ble meget vellykket og det ble utvist stor padleglede og mestring både hos 

barn og foreldre, dagen ble avsluttet med grilling og vafler. Deltagerne fikk til slutt en 

kort informasjon om Nøklevann ro- og padleklubb, om mulighet for medlemskap og 

klubbens profil som en hyggelig lavterskel tilbud til familier, mosjonister og folk i alle 

aldre.    

Tilrettelagt padling for Conrad Svendsens senter 

Klubben har arrangert to padleturer for to grupper fra Conrad Svendsens-senteret, 

som er et dag- og bo tilbud for personer med syns- og hørselshemming. Gruppen 

besto av åtte voksne i forskjellig alder, alle var nye til denne type aktivitet og var 

ganske spent på det å skulle ut å padle! De fikk en kort introduksjon om klubben og 

sikkerhet knyttet til bruk av utstyr, før vi hentet utstyr og fordelte gruppen i doble 

kajakker.  De fikk en så god opplevelse at selv om det var sent i sesongen ønsket de 

å få til en padletur til, noe vi fikk til. Det ble gitt klare signaler om at dette var et tilbud 

de ønsker å benytte seg av i 2020. Alltid gøy å se den gleden og mestringen en ny 

gruppe kan oppleve og hvor overrasket og lettet de er etter en god tur på vannet! 

Takket være det brede og gode uvalgte vi har av kajakker som er tilpasset ethvert 

ferdighetsnivå! 

 

Frelsesarmeen 

Vår aktivitetsleder tok imot Frelsesarmeen som har et prosjekt for å øke livskvaliteten 

til rusmisbrukere, ved å tilby ulike aktiviteter. Frelsesarmeen kontaktet NRPK i den 

forbindelse for å høre om muligheten for et tilrettelagt tilbud. Vi arrangerte padling to 

ganger, med en gruppe som padlet på dagen og en gruppe som padlet sent på 

ettermiddagen med overnatting. Brukerne som kommer er godt kjent av de ansatte i 

frelsesarmeen, og det stilles krav om at deltagerne ikke er ruset den dagen de deltar 

på aktivitet. Var veldig spent på hvilke utfordringer jeg ville møte, tenker at 

nødvendig, men ikke for mye informasjon og tid er viktig i forhold til denne gruppen 

for å ivareta sikkerhet. Oppgaven var utrolig hyggelig og lett, og vi fikk to gode 

padleøkter på Nøklevann. En gruppe kom på dagtid og vi hadde en lengre tur rundt i 



 

 

Sørlimyra.  Deltagerne uttrykte at det var en stor opplevelse å komme så tett på 

naturen, oppleve mestring og fellesskapsfølelse. Den andre gruppen ønsket å padle 

sen ettermiddag og kveld, de skulle slå leir på en odde og sove over. Deltagerne og 

ansatte uttrykte mestring og gode opplevelser med tilretteleggingen fra klubbens sin 

side og igjen en bekreftelse på at klubben har utstyr som passer de fleste krav til 

ferdigheter!  

 

Mandagsgruppa (SMI) 

Deltagerne ved senteret har padlet i perioden fra mai til slutten av september, 

aktivitetsleder Margoth Tove Kalstad har lagt til rette for aktivitetene til denne 

gruppen. Gruppen har vokst i antall deltagere fra året før, på det meste var det 13 

deltagere, senteret har satt av ressurser til at to ansatte deltar. I år fikk denne 

gruppen tilbud om sup-kurs, 7 av deltagerne deltok på kurset som ble holdt av 

Sverre. Første gang i høstsemesteret tok syv fra gruppen introduksjonskurset og ble 

medlem av klubben, det er i tråd med planen om at tilbudet skal lede til selvstendig 

bruk av klubben og klubbens tilbud. Tilbudet om egen dagtid er viktig for denne 

gruppen for å skape nødvendige trygge rammer å utfolde seg i, det er lite som skal til 

for at dagen blir dårligere. Deltagerne er veldig selvstendige, men flinke til å hjelpe 

hverandre og passe på hverandre, både før, under og etter padleaktivitetene.  

Vi har klare rammer og rutiner som skaper et trygt nok miljø og mange nye har 

kommet til og blitt veldig inspirert og takknemlig for dette tilbudet til dem. De kunne 

ikke fullt ut gi uttrykk for hvor betydningsfullt dette tilbudet er, vi har alt avtalt å 

fortsette dette tilbudet i 2020. 

Rapport om andre ikke tilrettelagte grupper 

Aktiv på dagtid 

Det kom 16 stykker på dagen til aktiv på dagtid, gruppen var sammensatt i både 

alder, kjønn og padleferdigheter var på nybegynnernivå, Vi ønsket velkommen og ga 

informasjon om klubben og de viktigste sikkerhetsreglene. Gruppen ble delt i 

grupper, en som tok langtur og en som padlet rundt i Sørlimyra. Etter turene var det 

noen som prøvde seg på sup-brett og samlet sett ble det en fin og begivenhetsrik 

dag for deltagerne.  

Ulsrud Videregående skole 

Ulsrud VGS lånte syv kanoer og to kajakker i september for første års elever ved 

idrettslinjen, de pleier å reise bort og leie nødvendig utstyr. Klassen ble delt i to 

grupper, en som gikk og en som padlet.  Det ble gitt en forkortet introduksjon om 



 

 

klubben, utstyret, hvordan behandle det og sikkerhetsregler i klubben, inviterte også 

de unge som ønsket det å bli medlemmer. 

Det ble noen intense timer og gøy å se hvordan de unge gikk fra hvordan skal dette 

gå til å bli ivrige og trygge.  

 

Onsdagsgruppa 

Nøklevann ro- og padleklubb begynte med en tilrettelagt padlegruppe for personer 

med lettere psykiske og fysiske utfordringer i 2014. Gruppa har hatt fast treningsdag 

på onsdager gjennom hele sesongen fra kl 16-18 – bortsett fra 3 uker i fellesferien. I 

2019 har gruppa bestått av 10 menn og 5 damer. Irene Skofterød har fulgt opp 

gruppa sammen med Ulla Falkseth og en til.  3 av medlemmene i onsdagsgruppa var 

i 2019 så trygge at de også brukte klubben selvstendig på ordinære åpningsdager. 

I 2019 var det et sterkt ønske fra 5 av medlemmene å ta våttkort hav, men dette ble 

utsatt til 2020.  Aktiviteten har foregått fra kl 16 - 18.30-19.   Vi har utvidet litt inn i 

klubbens åpningstid for å bli kjent med klubbens medlemmer og vaktordning. 

Medlemmer går gjennom vårt introkurs. Kurset er tilrettelagt og går over flere 

kurskvelder og innholdet blir repetert ved behov. 

Målet med gruppen er at flere skal få muligheten til å benytte seg av tilbudet til 

Nøklevann Ro- og padleklubb og oppleve padleglede. Vi tenker inkludering og 

mangfold. 

Medlemmene skal lære å bli selvstendige både i forhold til å komme seg til klubben 

på egen hånd, velge riktig utstyr, følge klubbens rutiner, vurdere sikkerhet og å bruke 

utstyret. De skal kjenne at de mestrer å bruke klubbens tilbud selvstendig på lik linje 

med ordinære medlemmer så de også kan bruke tilbudet i klubbens ordinære 

åpningstid.  Gruppen fungerer godt sammen. 

Rapport fra Sommerskolen 2019 

Sommerskolen ble arrangert på Nøklevann i Uke 26, aldersgruppe ungdom fra 12-15 

år for 15 deltagere. 

Jeg laget en risikoanalyse knyttet til aktiviteten og Anne laget et skriv til instruktørene 

som de bruker for å søke om politiattest. Hver dag var sommerskolen bemannet med 

fire instruktører, det var basert på anbefalingen fra padleforbundet og som et resultat 

av risikoanalysen. 

Deltagerne fikk introkurs, erfaring og kurs i kajakk, kano og sup, samt lære om og 

trene på grunnleggende ferdigheter og ideer til friluftsliv, treklatring, lage camp, prøve 

seg på balanseliner og ZIP-line. 



 

 

Instruktører ble hentet fra instruktørkorpset med Sigurd, Mikkel og Margoth. Sverre 

underviste i Sup, og Trygve ledet friluftsaktiviteter.  

Her er tilbakemeldinger fra deltagerne: 

 Ikke dårlig, gøy, fint! 

 Fint at en kunne gjøre som en ville siste dagen 

 Ikke noe dårlig 

 Morsomt de to siste dagene 

 Gøy tur til myra 

 Koselig og gøy 

 Lærerikt, morsomt og lært mye 

 Moro, kjent med nye folk, likte tur med sup 

Introduksjonskurs og nye medlemmer i 2019 

Oppsummering 

Vi har kurset 376 deltagere på 26 introkurs, god innsats!  De fleste melder seg også 

inn. Det er nyttig at nøkkelvakter ser når det er introkurs, evt. informeres på 

facebook-siden for nøkkelvaktbytter. 

Kursgjennomføring 

Som tidligere, har det vært fokus på HMS, der prosedyren er at instruktørene 

demonstrerer velting og kameratredning før deltakerne sjøsetter båtene. 

Deltakerne 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. 

Samling med styret og instruktører i Fjällbacka 26. – 28.10.2019 

Det ble en vellykket tur både faglig og sosialt. Vi gjennomførte to padleturer i 

fantastiske omgivelser og diskuterte en rekke temaer. 



 

 

Våttkortkurs 

Fra juni til september 2019 ble det gjennomført 5 grunnkurs hav og 1 teknikkurs hav 

fra Mosseveien. 

Andre kurs 

I tillegg til introkurs og våttkortkurs ble det gjennomført: 

5 SUP-kurs  

5 Teknikkurs flattvann  

2 Rullekurs 

1 Kurs i å bygge sin egen grønlandsåre 

1 Yogakurs med kajakk på fjorden 

1 Kanokurs 

1 Grunnkurs kano i våttkortsigen 

Det er arrangert 8 Rull- og tull-treninger fra Mosseveien.  

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 kompetansen 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.  

Sikkerhet 

Det har ikke vært registrert farlige hendelser under bassengtreninger i 2019. 

Organisering 

Grunnet rehabilitering av Holmlia bad har det ikke vært mulig med bassengtrening 

høsten 2019. Båter fra bassenget er fraktet til Nøklevann og sjøbasen.  



 

 

Sjøbase Mosseveien 169 B 

Basen ved sjøen åpner for flotte turer på fjorden: 

 

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. 

Sverre Falkenberg har gjort en stor innsats med hammer og sag! 

Leder har hatt jevnlig dialog med Nicolai Varkold, Park- og friområdeforvalter i 

Bymiljøetaten, gjennom året.  

Vi har forsøkt å få en avtale om vann til sjøbasen. Dette har vist seg å ta tid. Vi 

fortsetter å purre på dette inn i 2020.  

Styret har fortsatt en god dialog med Bymiljøetaten, for å få etablert en langsiktig 

avtale om en sjøbase. Interessen er stor, med ca 650 utlån i 2019, dette inkluderer 

utlån i forbindelse med gjennomføring av våttkortkurs hav.  

Følgende ble utført på dugnad 

• Fjerning av løv, greiner og div. hageavfall. 

• Beskjæring av busker 

• Klipping av gress.  

• Det er bygget plattinger og gangveier i tre for å lette adkomsten til 

båtstativene. Utført av Sverre.  



 

 

•  

Dette fortsetter som et vellykket prøveprosjekt inntil det er etablert en avtale om 

langtidsleie. Kostnadene i 2019 er fortsatt beskjedne. Kostnadene er i hovedsak 

knyttet til lettere vedlikehold.  

Vi har bedt bymiljøetaten om å utføre tilsyn på to andre bygg på tomta, da disse står 

uten vedlikehold og bør repareres eller rives.  

Forfriskninger i åpningstiden på Nøklevann 

Medlemmene har også denne sesongen fått servert vafler, te, kaffe og kakao etter en  

hyggelig padletur på vannet 

.  

 



 

 

Vår- og høstdugnad  

Vårdugnad 

5. mai ble vårdugnaden gjennomført. Dugnaden ble gjennomført med de tradisjonelle 

oppgavene.  

I oktober ble det gjennomført høstdugnad. Klubben ble satt i stand til å møte 

vinteren. 

Vedlikehold av båter og utstyr. 

Sverre Falkenberg har også i 2019 påtatt seg ansvaret for reparasjoner og 

vedlikehold av båter og anlegg. 

Livredningskurs 

Avholdt den 26 august, 13 medlemmer deltok. Vellykket kurs! 

 

 

Nøkkelvaktgruppe 

Driften av nøkkelvaktaktiviteten organiseres av Nøkkelvaktgruppen. Gruppen har 
eksistert siden den ble opprettet av styret i 2015. Gruppen består av Ulf Pedersen 
(leder, siden 2015), Tomas Ribes Arntsen (siden 2015), Jan Petter Sæther (siden 
2015), Gunvor Brekken (siden 2017) og Chris Schreiner (siden 2018). 
Nøkkelvaktgruppen har, i tillegg til nøkkelvaktmøtene, hatt sju møter og behandlet 44 
saker i løpet av året.  

Nøkkelvaktmøter 

I 2019 ble det på vanlig måte holdt en nøkkelvaktmøte før sesongstart og ett etter 
sesongslutt. Nøkkelvaktmøtet før sesongstart hadde 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. Oppmøtet på 
disse møtene er ca 50 totalt, noe som vi synes er for lavt.  
 



 

 

Nøkkelvaktordningen 

Ved utgangen av 2019 var det 127 medlemmer som går ordinære vakter. Blant 
disse:  

 4 av disse er par som deler nøkkelvaktene (dvs 2 som deler nøkkel og 
arbeider 50 % hver). Dette er en ordning som styret har vedtatt avviklet før 
sesongstart 2020.  

 2 av disse fikk fritak fra arbeid i 2019 pga sykdom. 
 11 nøkkelvakter har redusert vaktbelastning (6 timer) på grunn av annet 

arbeid i klubben. 
I tillegg til de ordinære nøkkelvaktene nevnt over har vi 6 æresmedlemmer, som alle 
har nøkkel.  
 
Bemanning tilsvarer 119 vakter som bidrar fullt, dvs 12 timer per år. Det er 
tilstrekkelig med vakter til at hver ordinære vakt vil ha gjennomsnittlig mindre enn 11 
timer vakt i 2020 - såfremt ikke for mange slutter. I løpet av 2019 fullførte 8 nye 
vakter opplæring, mens 3 vakter sluttet. Før sesongstart var det så vidt litt for få 
personer til å bemanne alle vaktene. 

Sikkerhet 

I sesongen 2019 var det tre tilfeller av manglende bemanning av vakt. To ganger 
skjedde dette på grunn av sykdom. I ett tilfelle skyldtes fraværet at nyopplært vakt 
ikke hadde fått informasjon.  
 
To HMS-saker ble håndtert som personalsaker. Styret fulgte opp den ene saken, 
Nøkkelvaktgruppen den andre. Helst bør egentlig slike saker tas hånd om av styret.  
 
Klubbens hjemmeside har i løpet av 2019 blitt bedre tilpasset til mobiltelefon.  
 
Kajakkstativet har de siste årene vært dårlig merket. Nøkkelvakter har kommentert at 
dette har ført til at det er vanskeligere å kontrollere om alle båtene er inne. I ett tilfelle 
bidro dette til at klubben ble stengt uten at det ble oppdaget at en båt fortsatt var ute. 
Klubben bør prioritere å få merking i orden før sesongåpning 2020.  
 
Arbeidsmåte og IT 

For å sette opp vaktlister kommuniserer vi med nøkkelvaktene hovedsakelig med 
epost, mens informasjon også gis via hjemmeside. Oppsetting og endringer av 
vaktliste skjer manuelt, med lagring og visning ved hjelp av Google disk. 
 
Utviklingen av IT-løsning har begynt på høsten 2019 ved å se på hvilket behov som 
skal dekkes. Målet med å implementere en IT-løsning er først og fremst å avlaste 
styret og Nøkkelvaktgruppen for rutinearbeid i forbindelse med planlegging og 
oppfølging av nøkkelvaktliste. Det vil også kunne gjøre det mulig å få et system for å 
kalle inn reservevakter.  Nøkkelvaktene har blitt informert om at klubben vurderer en 
slik løsning.  
 
_________________________ 



 

 

Båter og utstyr kjøpt og solgt i 2019 

Båtgruppa har i 2019 bestått av følgende personer: Tormod Tørstad, Einar Kjesbu, 

Ulf Pedersen og Cathrine Lande.  

Klubben har kjøpt inn følgende båter og SUP-brett 

3 stk Boreal Baffin, 1 P1 og to P3 

3 stk Rebel, 2 stk Ilaga og en Greenland T 

1 stk Valley Sirona 

2 stk WS Pungo 

1 Stk Struer Menja 

2 stk Epic V7 Surfski 

4 stk SUP-brett type Shark. 

Klubben har ikke solgt båter på dugnad i 2019. 

Oppsummering fra medlemsansvarlig 

Etter den fantastiske sommeren i 2018 har det vært en kjempepågang i 2019, og 

som tallene nedenfor viser har vi nå et svært høyt medlemstall. 

De som har gått kurs i 2019 og har meldt seg inn, men ikke betalt kontingent, er 

utmeldt ved 2019’s slutt, de må melde seg inn igjen om de ønsker å være medlem. 

• Medlemstall pr. 31.12.2017: 2804  

• Medlemstall pr. 31.12.2018: 3140 

• Medlemstall pr. 31.12.2019: 3318 

«Mot normalt» – statistikk 2019. 

Vår nå for lengst avdøde komiker og revyskuespiller Leif Juster framførte sketsjen 

«Mot normalt» i 1954 – legendarisk og fantastisk! Apropos, og dermed til saken – 

utlånsstatistikken 2019 ble normal. I 2018 var det «mot normalt». Da hadde vi en på 

mange måter unormal sommer med mye sol, høye temperaturer og lite nedbør. 

Fortvilelse for bøndene og for dem som hadde verandakasser og hager å passe på. 

Men veldig bra for dem som nøt friluftslivet, og da også for dem som var glad i å 

drive med roing og padling! 

Figuren nedenfor viser antall utlån på etter år for månedene mai-august. Antall utlån i 

2018 i denne perioden var 50 prosent høyere enn det høyeste antall utlån for de 

øvrige årene som er presentert her. Vi er tilbake til «normalen». Utlån av båter på 



 

 

sjøbasen ved Mosseveien er ikke med i denne oversikten, men utgjorde i 2019 ca. 

650 utlån. 

 
2016 var unntaksåret med et nedtappet Nøklevann, færre medlemmer og en åpning 

fra og med august det året. Da var antall utlån om lag halvparten eller mindre enn 

antall utlån de andre årene i denne oversikten i tilsvarende perioder. 

Antall medlemmer har vært ganske stabilt med en variasjon på 10-11 prosent de 

seneste fire-fem årene, bortsett fra i 2106. Da var det noen som forlot klubben, men 

kanskje bare midlertidig. Det var 42 prosent færre medlemmer i 2016 sammenlignet 

med 2019. 

I tillegg kommer 650 utlån/turer fra sjøbasen ved Mosseveien. 

Økonomi 

Nøklevann ro- og padleklubb har god økonomi.  

Regnskapet 2019 viser et overskudd på kr. 201 057,- Det var budsjettert med kr. 35 

400 i overskudd. Her redegjøres for noen av avvikene:  

• LAM midler: Noe reduksjon pga kutt i tilskudd fra idrettskretsen. 

• MOMS-kompensasjon er økt fra i fjor. 

• Økning i antall medlemmer gir økt inntekt fra kontingent og tilskudd. 

• Redusert utgift til bassengleie, grunnet stengning av Holmlia bad. 

• Økte utgifter til båter og båtutstyr (vester og årer) 

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

forutsetningen er til stede. 
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Sesongen 2019 oppsummert! 

God sommer med stor aktivitet med både introkurs, kurs på Nøklevann og 

våttkortkurs.  

• Påmelding via nettsiden. 

Utviklingen av medlemstall i perioden 2015 – 2019.  

• 31.12.2015 - 2970 medlemmer  

• 31.12.2016 - 1885 medlemmer 

• 31.12.2017 - 2804 medlemmer 

• 31.12.2018 -  3140 medlemmer 

• 31.12.2019 - 3318 medlemmer 

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. 

STYRETS UNDERSKRIFTER, Oslo 17.03.2020 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Saker til behandling 

Forslag om badstu på Nøklevann. 

Jeg er medlem i klubben siden noen år tilbake og har et forslag jeg gjerne ønsker å legge frem 

til årsmøtet. Interessen for badstuer har økt enormt i Oslo og plassen ved Nøklevann er jo helt 

perfekt for akkurat dette. Tenk å komme tilbake litt frossen etter en padletur og sette seg i en 

varm badstue og duppe seg i vannet ved stranden! 

 

Det finnes mange modeller, men en enkel løsning som ikke tar mye plass er en badstutønne. 

Et priseksempel: For ca 50 000 NOK får man en 4m lang badstue for 8 personer med 

tilhørende omkledningsrom. Den kommer ferdig montert inklusive tillegg for vedfyrt ovn og 

panoramavindu for utsikt over Nøklevann. (https://norskbadstue.no/produkter/utendors-

badstue/badstutonne/4m-for-8-personer-med-omkledningsrom/) 

 

Jeg kan ta på meg en ansvarsrolle for at badstuen vedlikeholdes og er i god stand hvis det er 

ønskelig. Jeg er opprinnelig svensk, men bor i Norge siden mange år tilbake og har nå 3 barn. 

Hele familien bor i Munkerudkleiva ved Ljanselva. Til hverdags jobber jeg som programleder 

i DNB.  

 

Praktikaliteter som bokningssystem/regler for drop in og generelle forholdsregler kan vi lande 

senere hvis dere synes dette er en godt forslag. 

 

Med håp om positivt svar, mvh 

Hannes Rutqvist 

 

Styrets innstilling: 

Takker for et godt forslag og tilbud. 

Styret mener forslaget ikke aktuelt i dagens situasjon, vi har begrenset plass, samtidig som vi 

allerede skulle hatt mer plass til båter.  Når koronasituasjonen roer seg kan neste styre 

gjerne utrede muligheten videre. 

 

https://norskbadstue.no/produkter/utendors-badstue/badstutonne/4m-for-8-personer-med-omkledningsrom/
https://norskbadstue.no/produkter/utendors-badstue/badstutonne/4m-for-8-personer-med-omkledningsrom/


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Sak 5.a Organisasjonsplan for NRPK for 2020 

Styret foreslår følgende organisasjonsplan for NRPK, jfr. NRPK’s lov § 15.10: 

Styre 

 Leder 

 Nestleder 

 Sekretær 

 Kasserer 

 Fire styremedlemmer 

 To varamedlemmer 

Kontrollkomite 

 To medlemmer 

 Ett varamedlem 

Valgkomite 

 Leder 

 To medlemmer 

 Ett varamedlem 

 

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 

Introkurs 

Ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurs 

Våttkortkurs  

Ansvarlig for organisering og gjennomføring av kurs 

Arrangement/turer 

Gruppeleder oppnevnes av styret 

Nøkkelvaktgruppe 

Gruppeleder oppnevnes av styret  

IT gruppe 

Gruppeleder oppnevnes av styret  

Politiattestansvarlig 

Oppnevnes



 

 

Sak 5.b Forslag til aktivitetsplan for NRPK 2020 

Vi skal fortsette 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.  

 Arrangere introkurs for å opprettholde medlemsmassen og rekruttere nye 
medlemmer. 

 Arrangere kurs i henhold til padlestigen, 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 aktiviteter og turer fra sjøbasen. 

 Arrangere sommerskole i 2020. 

 Fortsette arbeidet med nettsiden, struktur og innhold. 

 Vurdere å engasjere en person for å koordinere kursene. 

 HMS; gjennomgang av eksisterende system, revidere ved behov. Følge opp i 
praksis. Digitalisering? 

 Følge opp montering av ny brygge. 

 følge opp sjøbasen og forholdet til Oslo kommune.  

 

 
  



 

 

Sak 5.c Fastsette medlemskontingent for 2021 

Styrets innstilling 

Barn 0-5 år: kr. 100,- 

Til og med det året de fyller 5 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. 

Voksne / honnør: kr. 300,- 

Fra og med det året de fyller 19 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 5.d Budsjett



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 5.e Lov for Nøklevann ro- og padleklubb 

Stiftet 21 desember 1987, vedtatt av årsmøtet 18 februar 1988, med senere endringer. Sist 

endret på styremøte  

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§ 1 Formål 

Idrettslagets formål er:  

1. å tilrettelegge for roing og padling på Nøklevann, også for funksjonshemmede å drive idrett 

organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

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

omegnen. 

3. 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. 

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

§ 2 Organisasjon 

1. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

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

 

(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. 

 

(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 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. 

 



 

 

(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  

(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 saklisten, om årsmøtet er lovlig 

innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

 

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

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser 

som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. 

Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede 

vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 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 1minst 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. 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) Saklisten 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 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 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 
 

(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 saklisten, 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.  

  



 

 

Sak 6. Valg 2020 

a. Valgkomiteens innstilling til valg av styre 

Ulf Pedersen Styremedlem Leder Ny 

Tormod Tørstad Styremedlem Nestleder Gjenvalg 

Torhild Berg Styremedlem Sekretær Ny 

Jan Petter Sæther Styremedlem kasserer Ny 

Anne Stålegård Styremedlem Styremedlem Ikke på valg 

Vibeke Næumann Styremedlem Styremedlem Gjenvalg 

Einar Kjesbu  Styremedlem Styremedlem Gjenvalg 

Patricia Kennie  Styremedlem Styremedlem Ny 

Chris Patrik Schreiner Vara Varamedlem Gjenvalg 

Yen Xu Vara Varamedlem Ikke på valg 

 

b. Valgkomiteens innstilling til valg av kontrollkomite 

Arne Sagen Medlem Gjenvalg 

Edith Holmqvist Medlem Gjenvalg 

Gunvor Brekken Varamedlem Gjenvalg 

Sverre Falkenberg Varamedlem Gjenvalg 

 

c. Valg av revisor 

Valgkomiteens innstilling:  Mads Takla, SMB revisjon AS 

d. Valg av valgkomite (velges på årsmøte) 

 Leder  

 Medlem  

 Medlem  

– Varamedlem Velges på årsmøte 
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