Protokoll - AÅ rsmøte 2014,
Kongsberg Padleklubb.
1. Godkjenning av stemmeberettigede.
9 stemmeberettigede møtte til årsmøte.

2. Innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Ingen merknader til innkallingen

3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
Dirigent og referent: Odd J. Resser
Til å underskrive protokoll: Jonny Agnar Haugen, Marcus Christian Pettersen

4. Årsmelding
Årsmelding 2013 godkjent.

5. Regnskap
Regnskapet for 2013 godkjent.

6. Forslag og saker.
Kompetanseplan KPK 2014 – 2015
Vi trenger flere aktivitetsledere og flere som kan håndtere en raft på greie elver. Vi trenger også flere
veiledere. Alle katagorier må være stabilt boende i Kongsberg, eller med stabil tilstedeværelse på
treninger og turer.
Vi foreslår at vi støtter kursavgifter som følger:
3 stk aktivitetsledere, dekker kursavgift
2 stk veiledere, dekker kursavgift
2 stk raftingguide, delvis utgiftsdekning (30 - 50%?). Det er ønskelig at folk fra raftingmiljøet stiller
her, men ikke et krav.
Vilkår:
For aktivitetsledere og veiledere: Gjennomføre kurs for klubben to helger pr sesong, på
dugnadsbasis, de kommende to sesonger.
For raftinguider: Guide for klubben to helger pr sesong de kommende to sesonger på elver en er
kvalifisert for (Den elva en tok kurset, om en består kursets evaluering, samt Tinnelva. Andre elver
må vurderes enkeltvis)

Vedtak:
Kompetanseplan for KPK vedtas i samsvar med ovenstående. Medlemmer som ønsker støtte skal
søke klubben i god tid før kursets påmeldingsfrist.

7. Medlemskontingent.
Hovedmedlem: Kr 475 Familiemedlemskap: Kr 525. Ungdomsmedlem: Kr 200
Det har ikke vært regulering av kontingent de siste årene. Kontingenten heves til kr 500/600/250 fra
og med 2015.

8. Budsjett 2014
Budsjett godkjent.

9. Organisasjonsplan for KPK
http://www.kongsberg-padleklubb.net/?page_id=26
Organisasjonsplan godkjent. Styret utnevner posisjoner som ikke er dekket av årets valg, og
oppdaterer årets organisasjonsplan.

10. Valg
a) Leder og nestleder
Leder: Odd J. Resser
Nestleder var på valg for 2 år i 2013.

b) 3 styremedlem og 1 varamedlem
Styremedlem: Karsten Dons

Styremedlem: Marianne Lodvir Hemsing
Styremedlem: Tom Andre Kallager
Vara: Marcus Christian Pettersen

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
Overlates styret.
Jon Anders Skarset tok på seg rollen som materialforvalter.

d) Revisorer
Tormod Holmslett

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
Overlates styret.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste
årsmøte.
Overlates styret.

Medlemsmøte 04.02.14
Terminlisteforslag
Diskutert

Eventuelt
Ingen saker.
Referat ført i møtet og ferdigstilt 15/2 2014.02.15
Odd J. Resser

Referat godkjent
Dato

Dato

Jonny Agnar Haugen

Marcus Christian Pettersen

