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Velkommen til Årsmøte  
Dette dokumentet inneholder nødvendige papirer til årsmøte 2017. 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 1.2.17 kl 18:00 i møterommet i Kongsberg Svømmehall med bespisning etter 
årsmøtet 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 2016 
5. Godkjenning av regnskapet for 2016 
6. Innkommende saker 
7. Fastsette medlemskontingent for 2018 
8. Godkjenne budsjett for 2017 
9. Endring av organisasjonsplan  
10. Endring av Lov for Kongsberg Padleklubb  
11. Valg 
12. Eventuelt  
13. Sosial hygge på Peppes Pizza 

 

  



Årsmelding 2016  
 

Styret vil takke alle som har stilt opp for klubben i 2016. En spesielt stor takk til Jonny, Ella og Tom-Andre 

for å ta intisiativ til og gjennomføre slalom NM! Takk til alle som har stilt opp på arrangementer og 

dugnad for klubben gjennom 2016.   

Styret 
I år har det blitt avholdt 11 styremøter. Det viser seg at det trengs omtrent et styremøte i måneden, mer 

opp mot sesongstart.  Styret har jobbet med å få på plass en terminliste så det skal være lettere å 

planlegge for medlemmene hva som skjer og sette av helger lang tid i forveien. 

Styret forsøkt med å engasjere flere medlemmer i den daglige driften og til arrangementer.  Det har 

fungert varierenede. Noen med svært stort hell, andre med mindre suksess. Det varierer veldig hvor lett 

det er å få folk til å stille opp på dugnadsarbeid.  

Styret har gjenvnlig sendt ut informasjonsmailer til alle medlemmene om hva som skjer, samt laget 

arrangementer på Facebook for å nå medlemmene. Det vikrer som om de fleste da får med seg hva som 

skjer, men det er mange informasjonskanaler og en del jobb å samkjøre det som publiseres.  

Steven Thompson valgte dessverre å trekke seg fra styrevervet sitt i løpet av året.  

Medlemsutvikling 
I 2016 var det 116 medlemmer i KPK,  Det er en økning fra 87  medlemmer i 2016.  

Denne forskjellen kan skyldes at vi har gått over til NIF sitt medlemssystem Klubb-Admin. Tellingen av 

medlemer følger der idrettsregistreringen, men tidliger har kun medlemer som har betalt årsavgiften 

blitt telt. En blir i følge loven først kastet ut når en har to ubetalte kontigentkrav.  

I 2017 er det en forventet nedgang i antall medlemmer da det er en del som vil bli slettet fra 

medlemslistne grunnet manglende kontingent to år på rad.  

Elvepadling 

Tirsdagstreninger  
I år valgte styret å ikke ha noen oppsatte ansvarlige for tirsdagstreningene. Det har vært varierende 

oppmøte men som regel en erfaren som har tatt ansvar.  Slalåmbanen i kloppfoss er blitt brukt en del og 

Grettefoss har som vanlig vært ofte besøkt. Det har vært lite turer til andre steder på tirsdagene i år. 

Med noen ansvarlige for hver trening som kan ta initiativ til det vil det kanskje bli mer variasjon i 

stedene.  

Turer 
Det ble i år arrangert få klubbturer, men en del turer i privat regi. Østerdalsrunden ble gjennomført som 

vanlig med Ingar som primus motor. Fellestur med hav og elv ble en suksess, selv om det ble flyttet til 

Saltstein.  



Kurs 
Det ble i år avholdt grunnkurs og teknikkurs elv i Kongsberg. Sikkerhetskurs ble holdt av OSI og vi hadde 

en deltaker der. Det var mange eksterne på teknikkurset som skapte god stemning og bra økonomi i 

kurset.  

Bassengtreninger 
Bassengtreningene vinter/vår var greit besøkt, mens det på høsten har vært få på hver trening. Det 

hadde helt klart vært gunstig med noen som ville ta ansvar for å formalisere treningene litt mer og følge 

så treningsutbyttet økte for alle. Om en greide å fordele ansvaret utover vil dette kunne det være en 

motivasjonsfaktor for å få mange med på bassengtreningene.  Det har blitt jobbet for å henge opp 

kajakkpolomål i svømmehallen. Steven Thompson lagde noen flotte polomål og svømmehallen har flere 

ganger blitt kontaktet for å få de hengt opp og det ser ut som det ordner seg nå.  

Slalåmpadling 

Med støtte fra KPK og Norges padleforbund ble det i 2016 satt opp en ny slalombane i Kloppfoss. Jonny 

og Tom-Andre har vært primus motorer for byggingen med veldig god hjelp fra mange av klubben 

medlemmer. Det er boret hull til fester og satt opp stolper på land som vi har festet wire i. På wirene 

henger portene som kan justeres frem og tilbake fra land. Totalt har vi ca 20 porter som gir oss mulighet 

til å sette opp mange forskjellige port-kombinasjoner og vanskelighetsgrader i forhold til vannføring.  Det 

er også forberedt fester på venstre siden av øya i Kloppfoss for en enklere bane, evt til nybegynnere og 

ved høy vannføring. Vi har fått en del tips om forbedringer av banen, vi kommer til å videreutvikle 

anlegget i løpet av sommeren 2017. 

Slalåm NM 2016 

Det ble arrangert NM i slalompadling i Kloppfoss 21.-22. August. Ella, Jonny og Tom-André var ansvarlige 

for arrangementet med veldig god hjelp av medlemmene i klubben. Det var svært god deltakelse med 

deltakere fra hele landet, lørdag var det NM for junior og lagkonkurranse. Søndag var det NM senior i K1 

og C1 med totalt 52 startende. Vi leide Jakt og Fiskeforreningen sitt klubbhus hvor vi hadde tilgang til 

toalett, sovesal og kjøkken. Det ble også satt opp en kiosk med salg av kaker, kaffe osv, kiosken var en 

suksess og ga et pent overskudd til kassa. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra deltakere og 

forbundet. I ettertid ser vi at det er mye jobb å holde et slikt arrangement og det er viktig at noen tar 

ansvaret for gjennomføringen. Like viktig er det at arrangørene får hjelp av medlemmene, noe vi fikk. Vi 

er en stor takk skyldig til alle som hjalp til. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten dere. 

Rafting 
I 2017 har det vært økende aktivitet i klubbens raft.  

Damene har hatt fast trening i Kloppfoss hver onsdag, og raften har vært brukt på turer på Tinnelva, Sjoa 

og Otta. Den har også fått være med på samlinger med det Norske masters damelaget.  

Det er bra med aktivitet, men er det er også plass til flere i båten, både på damenes treninger og på 

turer. Klubben har i år kjøpt inn fire nye lette og solide raft årer, så alle skal få prøvd seg skikkelig.  

Den nye slalåmbanen har vært et velkomment tilskutt, og har blitt benyttet flittig på onsdagstreningene 

og av masters damelaget, som også har hatt treningssamling der. Luksus med en slik treningsmulighet 

her i Kongsberg! 



Damene i klubben har vært aktive på konkurranse-fronten; I Oktober var tre av damene i klubben 

deltakere i R4 i Danish White Water games, og tok en sammenlagt andreplass.  

I november kom årets største raft-prestasjonen med deltakelsen i VM i R4 Rafting i Al Ain, i De Forente 

Arabiske Emirater. Der var Kongsberg Padleklubb representert med to spreke damer; Ella Camilla Dale og 

Helena Bergan. Båten tok Gull i H2H, Sølv i utfor og sammenlagt. Utrolig morsomt! 

Hav og turpadling 
En god del havpadlere har deltatt på treninger i svømmehallen. Turpadlerene har hatt fellespadling hver 
torsdag og en del lørdagsturer. Klubbens medlemmer deltar også på andre klubber sine turer og 
representerer KPK utad.  Seks stykker fra KPK deltok på Telemarkspadleren.  
Det har vært stor kursaktivtet. Det har vært Grunnkurs Hav med Eiker padleklubb som  
sammarbeidspartner. Teknikkurs hav ble avholdt med Tine Raisbekk som organiserte alt.  
  
Klubben har kjøpt to nye Aquarius Sea Lion havkajakker i 2016 og det er jevnlig vedlikehold på båthuset 
ved Hellebekk med reparasjon av dører og tak, gressklipping og rydding. 
 

Odd Resser fullføret i år Aktivitetslederkurs Hav med støtte fra klubben. Vi har nå vår første 

aktivitetsleder Hav i klubben. Gratulerer! 

  



Regnskap 2016 
Revisors beretning vil foreligge på årsmøtet.  

Inntekter   

   

Saldo 1.1.2016                         130 174,18  

Grasrotandel                                 437,75  

Medlemskap                            27 470,00  

Tilskudd NPF                            12 262,00  

Grunnkurs 2015                              8 000,00  

Teknikkkurs                            11 000,00  

NM                              4 814,50  

Driftstilskudd Kommune                           11 872,00  

Nybegynnerkurs elv                            10 000,00  

Tilskudd NIF                            14 297,00  

Renter                                     60,00  

Sum inntekter                         230 387,43  

Inntekter minus saldo 1.1                        100 213,25  

   

Utgifter   

Grasrotandel                                           -    

Hallleie                            14 490,00  

Forsikring                              2 211,00  

Postboks                              1 050,00  

Årsmøte                              1 668,00  

Klubbfest                              2 984,60  

Utstyr                            35 969,30  

Domene                              1 176,00  

Teknikkkurs                              8 760,00  

Slalombane                              8 986,00  

Depositum nøkkel                                 500,00  

NM                              2 250,00  

Kastelinekonkurranse premie                                167,00  

Sum Utgifter                            80 211,90  

   

På konto 1.1.2017                         150 175,53  

   

Resultat                            20 001,35  

 

  



Innkommende Saker 

Generelle inkommende saker 
D1 

Forslagsstiller Karsten Dons 

Forslag Kompetanseplan som fast praksis 

Kompetanseplanen som ble vedtatt i 2014 for 2014-2015 innføres som fast praksis: 

Kursavgift for aktivitetsledere og veilederkurs dekkes av klubben gitt at medlemmet 
gjennomføre kurs for klubben totalt fire helger.  

Kursavgift for raftguidekurs dekkes inntil kr 3000 av klubben gitt at medlemet guider for klubben 

totalt fire helger på elver en er kvalifisert for (Den elva en tok kurset, om en består kursets evaluering, 

samt Tinnelva. Andre elver må vurderes enkeltvis) 

Ordningen løper til den avvikles.  

Styrets innstilling Vedtas 

Vedtak  

 

 

D2 

Orienterer Styret/ Marianne L. Hemsing 

Forslag Valg 

Gi styret myndighet til å delegere oppgavene/rollene ihht organisasjonsplan for 2017. (Altså 

at disse ikke velges av årsmøtet). 

Styrets innstilling Vedtas 

Vedtak  

 

  



 
D3 

Forslagsstiller Styret v/Erlend Haug 

Forslag Purregebyr på medlemsavgift.  

Det er et problem at folk ikke betaler medlemskontigent innen forfall. 

For å ytligere motivere for betaling i tide fremes det her forslag om å ta kr 50 i purregebyr på 

for sein betaling av medlemsavgiften. 

Styrets innstilling Vedtas 

Vedtak  

 

D4 

Forslagsstiller Styret v/Erlend Haug 

Forslag Utmelding i slutten av året  

Det er et problem at folk som ikke har betalt medlemsavgift,  kommer i slutten av året og 

ønsker å melde seg ut etter mange gangs purring på medlemsavgiften. 

Hvordan skal dette håndteres av styret? 

Styrets innstilling Diskuteres på årsmøtet 

Vedtak  

 

Endring av Lov for Kongsberg Padleklubb 
 

E1 

Forslagsstiller Styret/ Karsten Dons 

Plassering Vedtekter  

Type Endringsforslag 

Tekst 

Formalisering av praksisen med valg av styremedlemmer for to år av 

gangen for å sikre kontinuitet. 

Legger til et (4) under § 15: 



Styremedlemmer velges som utgangspunkt for 2 år for å sikre kontinuitet i 

styrearbeidet. Leder og nestleder velges annethvert år, overlappende.  

 

Styrets innstilling Vedtas 

Vedtak  

 
E2 

Forslagsstiller Styret/ Karsten Dons 

Plassering Vedtekter  

Type Endringsforslag 

Tekst 

Det er et problem at folk ikke betaler kontingent og det er svært 

begrenset med sanksjonsmuligheter før etter to år uten betalt 

kontingent. For å ha en sanksjonsmulighet ønsker styret at de som ikke 

betaler kontingent etter purring ikke får delta på klubbarrangementer.  

 

Legger til et (10) under § 3 

Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter purring kan nektes 

adgang til klubbens arrangementer. 

 

Styrets innstilling Vedtas 

Vedtak  

 

Ending av organisasonsplan 
 

E3 

Forslagsstiller Styret/ Karsten Dons 

Plassering Organisasjonsplan  

Type Endringsforslag 



Tekst 

Fjerne Sikkerhetsansvarlig fra organisasjonskartet. Leder er uanset 

øverste ansvarlige for sikkerheten. Vi har et gode HMS rutiner på plass 

og det er ingen forestående jobb på dette.  

 

Styrets innstilling Vedtas 

Vedtak  

 

E4 

Forslagsstiller Styret/ Karsten Dons 

Plassering Organisasjonsplan  

Type Endringsforslag 

Tekst 
Det er liten akivitet i freestyle. Vi fyller da ikke vervet som 

freestyleansvarlig før det igjen er aktivitet. 

 

Styrets innstilling Vedtas 

Vedtak  

 

  



Organisasjonsplan 2017 etter forslagene: 

 

Figur 1 Forslag til organisasonsplan 2017 

 

Fastsettelse av kontingent for 2018 
Styret foreslår ingen endring av årskontigent for 2018.  
I 2017 er kontigentene: 
 
Hovedmedlem: Kr 550 (opp kr 50 fra 2016).  

Familiemedlemskap: Kr 650 (opp kr 50 fra 2016) 

Ungdomsmedlem: Kr 250 

Båtplassleie for 2017 er kr 300 pr år 

Ungdomsmedlem er enkeltmedlemmer under 18 år når han/hun ikke er medlem i et 

familiemedlemskap. 

  



 

Budsjett 2017 
Klubben har svært god økonomi og har i lengre tid gått i overskudd. Styrets forslag til budsjett bygger på 
at klubben kan ta seg råd til innkjøp av slalåmbåter, sette opp en ny elvebod og drive vedlikehold på 
eksisterende buer da vi har en solid økonomi i dag.  
 

Inntekter  

Saldo 1.1.2017  kr  150 175,53  

Grasrotandel  kr          400,00  

Medlemskap  kr    25 000,00  

Tilskudd NPF  kr      2 000,00  

Kurs  kr    25 000,00  

Arrangementer  kr      5 000,00  

Driftstilskudd Kommune  kr      5 000,00  

Tilskudd NIF  kr    14 000,00  

Renter  kr          100,00  

SUM  kr  226 675,53  

  

Utgifter  

Slalåmbane  kr    10 965,05  

Hallleie  kr    17 000,00  

Forsikring  kr      2 500,00  

Postboks  kr      1 100,00  

Årsmøte  kr      1 500,00  

Utstyr  kr    10 000,00  

Slalåmbåter  kr    40 000,00  

Bygninger og vedlikehold  kr    15 000,00  

Domene  kr      1 200,00  

Kurs  kr    10 000,00  

Arrangement  kr      8 000,00  

SUM  kr  117 265,05  

  

Balanse  kr  -40 765,05  

Valg 
Valgkomiteen legger fram valgkomiteens innstilling på årsmøtet.  

Sosial hygge 
Vi går til Peppes Pizza 

Takk for oppmøtet! 


