Årsmøtereferat
Kongsberg Padleklubb
2017

Kongsberg Svømmehall 1.2.17 kl 18:00

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
10 stk var til stede på årsmøtet, alle stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
Årsmøtet godkjenner innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Valg av dirigent og referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
Årsmøtet velger følgende:
Referent: Marianne L Hemsing
Dirigent: Berit Knutsen
Til å undertegne protokollen: Sigurd Holsen og Jonny Haugen

4. Godkjenning av årsmelding for 2016
Berit Knutsen går igjennom årsmeldingen for 2016 i plenum.
Protokollførsler/Merknader:
 Første setning i «medlemsutvikling» må korrigeres med korrekte tall og/eller årstall
 Elvepadling
o Tørr høst var en av årsakene til lite variasjon i lokasjon på tirsdagstreningene.
 Det burde stå fult navn på personer som nevnes.
 OSI må skrives fult ut første gang (Oslostudentenes Idrettsklubb)
 Slalåmpadling
o Legge til at det også var deltakere fra Danmark, Frankrike, Tsjekkia
o Legge til at klubbens deltakere fikk K1M gull og gull i lagkonkurransen for herrer,
samt navn på disse.
o Legge til hvor mange deltakere vi hadde fra klubben.
 Hav og turpadling
o Stryke nest siste setning, da det er flere aktivitetsledere Hav i klubben.
Årsmøtet godkjenner årsmeldingen med merknader.

5. Godkjenning av regnskapet for 2016
Merknader:
 Det signerte regnskapet er merket med «2017», så det må oppdateres og skrives under
på nytt av revisorene.
Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017 med innkommende merknader.

6. Innkommende 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

Faller til fordel for forslag D1 a)

D1 a)
Forslagsstiller

Årsmøtet, formulert av Marianne Hemsing

Forslag

Kompetanseplan som fast praksis

Kursavgift for aktivitetsledere og veiledere Hav og Elv støttes av klubben etter søknad til styret.
Raftguidekurs dekkes med inntil kr 3000. Støtte gis i bytte mot at medlemmet er villig til å
gjennomføre kurs og/eller aktivitet i klubberegi.

Ordningen må evalueres årlig.
Vedtak

Vedtas

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
Forslaget trekkes

Vedtak

Årsmøtet mener at årsmøtet vedtar organisasjonsplan, men ikke hvem rollene
besettes av.

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

Faller til fordel for D3/D4 a)

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

Ingen vedtak

D3/D4 a)
Forslagsstiller

Årsmøtet, formulert av Marianne Hemsing

Forslag

Utmelding i slutten av året/Purregebyr

Gi styret myndighet til å prøve ut en ordning i 2017, og evaluerer denne.
Vedtak

Vedtas

7. Fastsette medlemskontingent for 2018
Årsmøtet vedtar ingen endring i medlemskontingenter for 2018
I 2018 blir kontingentene da:
Hovedmedlem: Kr 550
Familiemedlemskap: Kr 650
Ungdomsmedlem: Kr 250
Ungdomsmedlem er enkeltmedlemmer under 18 år når han/hun ikke er medlem i et
familiemedlemskap.

8. Godkjenne budsjett for 2017
Merkader til budsjettet:
 Saldo må skilles ut fra «inntekter» og summen der.
 Styret kan/bør vurdere om det er mulig å se på andre muligheter enn post-boks, for
eksempel digi-post el.

Årsmøtet godkjenner Budsjettet for 2017 med innkommende merknader.

9. Endring av organisasjonsplan
E3
Forslagsstiller

Styret/ Karsten Dons

Plassering

Organisasjonsplan

Type

Endringsforslag

Tekst

Fjerne Sikkerhetsansvarlig fra organisasjonskartet. Leder er uansett
øverste ansvarlige for sikkerheten. Vi har et gode HMS rutiner på plass
og det er ingen forestående jobb på dette.

Styrets innstilling

Vedtas

Vedtak

Vedtas, med 9 for og en blank stemme

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

Forslaget trekkes.
Årsmøtet mener at dette er en styresak.
(Kan sees i sammenheng med D2)

Årsmøtet har følgende merknader til organisasjonsplan:




Det er organisasjonsplanen som ligger i vedtektene som gjelder og diskuteres, ikke den som ligger i
årsmøtepapirene.
Merknad: «Flattvann» bør endres til: «Flattvann og Hav»
Merknad: «Vara» mangler i Styret.

10. Endring av Lov for Kongsberg Padleklubb
E1
Forslagsstiller

Styret/ Karsten Dons

Plassering

Vedtekter

Type

Endringsforslag
Formalisering av praksisen med valg av styremedlemmer for to år av
gangen for å sikre kontinuitet.

Tekst

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

Ikke vedtatt, med 9 mot og en blank stemme.

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

Vedtatt, enstemmig

