
Årsmøte i  

Kongsberg Padleklubb  
2016 

 

 

 

 

Avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg 

  



Velkommen til Årsmøte 
Dette dokumentet inneholder nødvendige papirer til årsmøte 2016. Medlemmene bes lese gjennom 

sakene før årsmøtet da det er begrenset med tid til høytlesning på møtet.  

 

Spørsmål om årsmøtet kan rettes til styret@kongsberg-padleklubb.net. 

Sted og tid 
Årsmøtet avholdes onsdag 10.2.16 kl 18:00 på Peppes Pizza Kongsberg 

Agenda 
1.     Godkjenning av de de stemmeberettigede. 
2.     Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
3.     Valg av dirigent og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4.     Godkjenning av årsmelding for 2015 
5.     Godkjenning av regnskapet for 2015 
6.     Fastsette medlemskontingent for 2017 
7.     Godkjenne budsjett for 2016 
8.     Endring av organisasjonsplan 
9.     Valg 
10.   Endring av Lov for Kongsberg Padleklubb 
11.   Eventuelt 
12.   Sosial hygge 
 
Grunnet ingen innkommende saker faller innkommende saker bort.  

 

Årsrapport 2015 Kongsberg Padleklubb 
 

Utvikling av medlemsmassen 
Kongsberg padleklubb hadde i 2015 87 medlemmer. Medlemmene fordeler seg med 56 på elv og 31 på 

flattvann.  

 

Klubbtrening elv 
Har vært arrangert på tirsdager. Det er jevnt godt oppmøte på disse treningene. De padlerne som 

tidligere år har gått nybegynnerkurs har hatt en god utvikling og er nå på et nivå der de kan være med på 

arrangerte turer og tar initiativ til å arrangere turer selv.  

Innendørssesongen høst startet i november, på vanlig måte med halvt basseng tirsdager kl 2030 – 2200 

og hele bassenget på søndager fra 1000-1200. 

Raftingdamene har hatt fast trening 1 gang pr uke med VM i Indonesia som det store målet.  



 

Turer elv 
KPK har arrangert flere terminfestede turer i år. Østerdalsrunden, som igjen var en flott tur med mange 

padlere fra andre miljøer som møtte opp ved hytta til Ingar. Elver som ble padlet var blant annet; Hira, 

Imsa og Setninga. I august ble det arrangert tur til Sjoa for ganske ferske og mer erfarne padlere med 

godt oppmøte. 

Det har vært stor aktivitet med turer i privat regi i Telemark-, Buskerud-, Voss- og Sjoa-område for å 

nevne noen. Mange av klubbens medlemmer har deltatt på festivalene Ekstremsportveko, Sjoa River 

Festival, Dagali River Festival og Wet West Padlefest. Det kan se ut til at det har vært organisert mellom 

30 og 40 turer i år.  

 

Kurs og arrangement 
Det ble arrangert en breddesamling i Grettefoss i mai, i tillegg ble det holdt ett teknikk-kurs. 
I september ble det avholdt et nybegynnerkurs med 8 deltakere.  
Et sikkerhetskurs var planlagt men ble avlyst pga for liten interesse. 

På padlingens dag ble det avholdt «test and try» ved Nybrufossen. Vi fikk laget en banner som kan 

gjenbrukes ved seinere arrangement. Grilling ved vannkanten til deltakere og arrangører var populært. 

 

Nettside 
Klubbens nettside har vært oppdatert med nødvendige dokumenter. Den kan fortsatt brukes mer aktivt. 

Facebook-chatten har vært det mest brukte kommunikasjonsmiddelet i forberedelser med turer og 

treninger. 

 

Flattvann 
Flattvannsgruppa har fast fellespadling en gang pr uke med varierende oppmøte. Det har også blitt dratt 

i gang fellesturer utenom dette. I tillegg er det mange som padler turer på egen hånd. 

Flattvannsgruppa har hatt med deltakere på konkurransen Telemarkspadleren.  

Flattvannsbua har blitt rustet opp med blant annet ny vegg og maling. Det er satt i gang planlegging av 

utvidelser/bygging av ny bu. 

 

Freestyle, slalom og rafting 
KPK har hatt med deltakere i flere konkurranser i løpet av året. 
Jonny tok NM-gull i slalom som ble arrangert i Trondheim. 
 
To av jentene i klubben tok gull i «Head 2 Head» konkurransen under VM i Rafting som ble arrangert i 
Indonesia i Desember. Sammenlagt etter 4 øvelser ble det bronsemedalje. Gratulerer til Helena Bergan 
og Ella-Camilla Dahle.  
 



Klubben har også hatt deltakere med på bla Sweet Rumble, Ula Extreme og Brandseth ekstremutfor på 

Voss. 

 

Kongsbergbølga 
Arbeidet med Kongsbergbølga kom langt i løpet av 2012, og reguleringsplanen for anlegget ble godkjent i 

kommunestyret i januar 2013. 

Den store utfordringen nå er finansiering. Anlegget ble tatt inn i Kulturanleggsplan for Kongsberg 

kommune etter høringsrunden. Klubben leverte en gjennomarbeidet høringsuttalelse som argumenterte 

for dette, og fikk tydelig støtte fra Kongsberg Idrettsråd (KIR). KIR så hvor viktig det var for videre 

troverdighet og finansiering, og mente at Kongsbergbølga var ett av få anlegg som måtte innarbeides i 

planen. Nå står Kongsbergbølga på prioritert liste med kr 700 000, rett nok i 2017.  

Finansieringsarbeidet er utfordrende, og prosjektet jobber for å finne andre måter å profilere seg på enn 

å gå ut i avisa og si at nå må bedriftene kjenne sin besøkelsestid. I skrivende stund arbeides det med en 

ny prosess opp mot Gjensidigestiftelsen og Norges padleforbund. 

Troverdighet, og da å kunne vise til en levende klubb som har mye og god aktivitet mot barn og unge, er 

viktig når vi nå skal ut og hente penger til prosjektet. Generell klubbdrift, kurs, ungdomsaktiviteter, 

samlinger og turer er derfor viktige forutsetninger for bølgearbeidet. Her er det plass til alle, og bruk for 

hele gjengen! 

Innenfor den tekniske delen av prosjektet er det nå søkt NVE om tillatelse til å kunne eksperimentere 

med vannføringen i fossen, når den er liten. Vi må se hvor mye av en lav vannføring vi kan klare å kjøre 

gjennom kraftverket, og hvor liten vi da kan klare å få vannføringen i selve fossen. Kongsberg 

Energiselskap og Numedalslaugens Brugseierforening har signert søknaden som Geir Ølnes førte i 

pennen. 

Det jobbes også med kostnadsreduksjon og kvalitetssikring av entreprenørens kostnadsoverslag. 

Vi er nå i nye samtaler med entreprenører for å diskutere pris og mulige løsninger for bygging av bølga.  

  



 

Regnskap Kongsberg Padleklubb 2015 
 

Saldo 1.1.2015                                                           120 545,93  

Breddesamling                                                                1 200,00  

Båthusleie                                                                3 000,00  

Depositum Nøkler Padlebu                                                                   500,00  

Familiemedlemskap                                                             17 100,00  

Jubileumsfest                                                                   200,00  

Kredittrente                                                                     95,00  

Medlemskap                                                             11 375,00  

Medlemskap/kurs                                                                4 000,00  

Momskompensasjon                                                                3 404,00  

Nybegynnerkurs                                                                6 000,00  

Padlingens dag                                                                5 000,00  

Spillemidler utstyr                                                                4 100,00  

Teknikkkurs                                                                5 100,00  

Tilskudd idrettsforbundet                                                                6 441,00  

Sum Inntekter                                                           188 060,93  

  

Breddesamling                                                                1 418,00  

Domene                                                                1 056,00  

Forsikring                                                                2 099,00  

Frivillighetsregisteret                                                                   135,00  

Hallleie                                                                6 600,00  

Klubbkveld                                                                2 236,00  

Padlingens dag                                                                2 187,50  

Postboks                                                                1 020,00  

Premie                                                                   558,13  

Teknikkkurs                                                                8 000,00  

Utstyr                                                             25 369,12  

Vedlikehold Padlebuer                                                                6 008,00  

Våttkortoblat                                                                1 200,00  

Sum utgifter                                                             57 886,75  

  

På konto 31.12.2015                                                           130 174,80  
 

Revisors beretning vil foreligge på årsmøtet.  

  



Forslag til kontingent 2017 
 

Stryrets innstilling er å endre kontigenten til følgende:  

Hovedmedlem:  Kr 550 (opp kr 50) 
Familiemedlemskap:  Kr 650 (opp kr 50)  
Ungdomsmedlem:  Kr 250 
 

Forslag til budsjett 2016 
Konto Inn Ut 

 Saldo 1.1  109726                             -    

 Familiemedlemskap  17000                             -    

 Hovedmedlem  12000                             -    

 Tilskudd Kongsberg Kommune  15000                             -    

 Tilskudd NIF  6500                             -    

 Refusjon utstyr NIF  4500                             -    

 Momsrefusjon  3000                             -    

 Kurs  24000  

 Båthusleie  3000                             -    

 Kredittrenter  100                             -    

SUM inntekter 85100  

    

Kurs                              -    5000 

Hallleie                              -    7000 

Førstehjelpskurs                              -    2000 

Forsikring                              -    1750 

Kompetanseplan KPK                              -    5000 

2 havkajakksett                              -    18000 

Slalombane  15000 

Trekk og sikkerhetsutstyr elv                             -    8000 

Flatvannsbrygge                             -    5000 

Elvebu, diverse                             -    10000 

12v pumpe til raft                             -    1000 

Polomål, ball, porter til sv.hall                             -    3000 

Sveisepistol for plastbåter                             -    4000 

Domene                              -    1100 

Postboks                              -    1000 

Frivillighetsregisteret                              -    135 

SUM utgifter  86985 

   

Saldo 31.12.16                             -    107841 

 



Forslag til endring av organsiasjonsplan 
 

Følgende forslag er stilt til endringer av organsiasjonsplanen 

E1  

Forslagsstiller Steven Thomson 

Plassering §15 (1) - 9 

Type Organisasjonsplan 

Tekst  

 

Legge til «Kommunikasjonsansvarlig» som nytt styreverv i Organisasjonsplanen. 

 

Kommunikasjonsansvarligs oppgaver vil bli å legge til rette for kommunikasjon og 

informasjonsdistribusjon utad og innad i klubben. Styret kan justere 

Kommunikasjonsansvarligs rolle etter behov. 

 

Styrets innstilling 
Styret tar forslaget til etterretning i arbeidet med ansvarsfordelingen 

innad i styret. 

 

E2  

Forslagsstiller Odd J. 

Plassering §15 (1) - 9 

Type Organisasjonsplan 

Tekst Kursansvarlig 

 

Legge til «Kursansvarlig» som nytt verv i Organisasjonsplanen. 

 

Kursansvarligs oppgaver vil bli å legge til rette for kommunikasjon og 

informasjonsdistribusjon utad og innad i klubben. Styret kan justere Kursansvarligs rolle etter 

behov. 



 

Styrets innstilling 
Styret tar forslaget til etterretning i arbeidet med ansvarsfordelingen 

innad i styret. 

 

E3 

Forslagsstiller Styret v/Karsten Dons 

Plassering §15 (1) - 9 

Type Organisasjonsplan 

Tekst Slalom ansvarlig 

 

Legger til verv som Slalomansvarlig. Med bygging av bane og følgende utvidelse av aktivitet 

burde slalom ha en egen ansvarlig. 

 

Styrets innstilling Styret anbefaler at forslaget godkjennes.  

 

Styrets innstilling er da at at organisasjonplan illustert under godkjennes av årsmøtet: 

 

 



 

 

Endringsforslag til Lov for kongsberg padleklubb 
 

E4 

Forslagsstiller Styret/ Marianne L. Hemsing 

Plassering §6 (7)  

Type Endringsforslag 

Tekst  

 

Endre fra: 

Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å 

fremme forslag under årsmøtet. 

 

Endre til: 

Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å 

fremme forslag under årsmøtet. Alle stemmeberettigede har og forslagsrett. 

 

Styrets innstilling 

Formuleringen “Alle stemmeberettigede har og forslagsrett” er unødvendig. 

Alle medlemmer har forslagsrett. 

Forslaget avvises. 

 


