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ÅRSMØTE 2017   

 

Årsmøte Hamar Roklub 1881 på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 15.02.17 kl. 1800-2000 

 

Tilstede fra styret: 

Arne Hansen, Tor Sæming Eng, Øivind Krogrud, Wolfgang Scherzer, og Erik Johnsen. 

 

Meldt frafall/ikke møtt: Solveig Hauge, Anne Marte Alm Løvmo og Steinar Grøndal 

 

Antall medlemmer tilstede: 13 

 

Antall totalt tilstede medregnet styret: 18 

 

 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden: 
Godkjent, ingen kommentarer. 

 

2.Valg av møtedirigent: 

Arne Hansen ble valgt. 

 

3.Valg av referent og to medlemmer til signering av årsmøtereferatet: 

Tor Sæming Eng ble valgt til referent. Sverre Nordhagen og Tove Hofshagen ble valgt til å 

underskrive årsmøtereferatet. 

 

4. Årsberetningen: 

Arne leste opp årsberetningen. Det var ingen direkte bemerkninger eller kommentarer til 

denne. Årsberetningen vil bli signert av hele styret. 

 

5. Regnskap: 

Kasserer Wolfgang gikk detaljert gjennom regnskapet. Det var ingen kommentarer, og 

regnskapet ble godkjent. 

Revisjonsberetningen samt eget brev til styret v/revisor Kjetil Mellum ble lest opp av Sverre 

Nordhagen. Sverre Nordhagen har også i år bistått revisor. Revisor hadde i beretningen ingen 

kommentarer til regnskapet. Wolfgang fikk skryt for å gjøre en meget god jobb. 

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet. 

 

6. Innkomne forslag: 

1. 

Styret har framsatt forslag om at det innføres en ordning for medlemmer som yder en spesiell 

arbeidskrevende innsats for klubben hvor man som godtgjøring kan gi ett gratis 

årsmedlemskap samt en gratis båtplass. Årsmøtet var enstemmig i synet på dette og forslaget 

ble vedtatt.  
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2.  

Styret har også fremsatt forslag om at styret skal gis fullmakt til å inndra båtplasser som ikke 

er benyttet i løpet av året. Årsmøtet var enstemmig i å gi styret denne fullmakten. 

 

 

7. Fastsettelse av kontingent og priser for utleie: 

Et samlet styre foreslo at medlemskontingenten,båtplassleie samt øvrige priser skulle stå 

uforandret for sesongen 2017. Styret orienterte om behovet for å kunne ha en robust 

økonomisk sikkerhet i kassabeholdningen, samt at kontingent og prisnivå på båtplassleie 

faktisk lå under gjennomsnittet fra andre kajakklubber.  

 

Klubbens medlemmer slipper også jobbe dugnad for klubben for å få penger i kassa. Tilbudet 

medlemmene har er også unikt idet man kan benytte både klubbmateriell, garderrobe og 

treningsrom året igjennom så mye man vil. 

Styret påpekte behov for å kunne bygge opp en økonomisk buffer slik at vi har penger til 

vedlikehold og nyinvesteringer i fremtiden. Styret tenker spesielt på nytt tak på den gamle 

delen av rohallen, oppussing/maling av garderober/dusj/korridor/treningsrom (pågår nå, men 

er ikke sluttført), oppussing av damehuset slik at medlemmene kan bruke dette m.m. Styret 

setter også av hvert år øremerkede beløp til innkjøp av båter/kajakker/ustyr m.m. Dette har vi 

gjort de siste årene. 

 

Roklubben vil også søke om tippemidler i forbindelse med disse prosjektene, men vil uansett 

måtte betale en betydelig egenandel. Det vil også bli søkt om momskompensasjon når tiden 

kommer. 

 

Styret har mottatt et innspill fra et medlem som synes at prisen for båtplass er for høy, spesielt 

når man har flere kajakker. Roklubben har for tiden kun 5 ledige plasser, og med 

bygge/vedlikeholdsprosessene som beskrevet så ser ikke styret at vi for kommende år kan 

redusere prisen for båtplass. 

 

Etter at denne orienteringen ble gitt på årsmøtet, ble det full enighet om å beholde gjeldene 

prissatser for sesongen 2017.  Dette er da: 

 

Medlem: kr. 1000,- (innmelding fra og med september og ut året betales halv pris) 

Familiemedlem: kr. 100,- dvs. barn til og med det året de fyller 16, samt ektefelle/samboer. 

Passivt medlemskap: kr. 300,- (får ikke egen nøkkel, men kan delta på klubbkvelder m.m.) 

Båtplassleie: kr. 1000,- pr. båt 

Depositum nøkkel: kr. 200,- 

Fratrekk for deltagelse på dugnad: kr. 100,- pr. oppmøte, ingen øvre grense for antall 

oppmøter. Det gis ikke fratrekk for vår-og høstdugnad. 

 

8. Budsjett 2017: 

Wolfgang leste detaljert opp budsjettet. Det var ingen kommentarer. 

Budsjettet ble godkjent av årsmøtet. 
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9. Valg til styret for 2017. 

I h.h. til roklubbens lover/vedtekter under avsnittet "organisasjonsplan" pkt A, skal 

styremedlemmene velges for 2 år ad gangen. Av styret uttrer halvparten hvert år. Styret har 

bestått av i alt 8 medlemmer frem til desember 2016. 

 

Styret i 2016 fram til desember: 

Leder: Arne Hansen  

Nestleder: Tor Sæming Eng  

Kasserer: Wolfgang Scherzer  

Hussjef: Øivind Krogrud  

IT/Hjemmeside-ansvarlig: Erik Johnsen 

Aktivitet-kurs og sikkerhet: Anne Marte Alm Løvmo 

Aktivitet-turvirksomhet: Solveig Hauge 

Aktivitet-bevegelseshemmede: Steinar Grøndal 

 

Imidlertid ble det i desember 2016 bestemt av styret, i samråd med valgkomiteen, at man 

skulle redusere antall styremedlemmer til 6, og ikke 8 som det har vært de siste årene. Styret 

har en mulighet til dette i h.h. til klubbens egne vedtekter når det er nødvendig for å 

effektivisere arbeidsfunksjonene/arbeidsoppgavene. 

Funksjonene IT/Hjemmesideansvarlig og Aktivitet-bevegelseshemmede utgår av 

styresammensetningen, men sistnevnte legges inn som funksjon sammen med Hussjef. 

 

Styret ble da sammensatt slik: 

 

Leder: Arne Hansen  

Nestleder: Tor Sæming Eng  

Kasserer: Wolfgang Scherzer  

Hussjef/Aktivitet-bevegelseshemmede: Steinar Grøndal  

Aktivitet-kurs og sikkerhet: Anne Marte Alm Løvmo 

Aktivitet-turvirksomhet: Solveig Hauge 

 

Følgende er på valg i 2017: 

 

Nestleder: Tor Sæming Eng 

Aktivitet-bevegelseshemmede: Steinar Grøndal 

 

Tor Sæming Eng og Steinar Grøndal har takket ja til å fortsette i styret. Erik Johnsen sin 

funksjon som IT/Hjemmesideansvarlig utgikk fra styresammensetningen i desember 2016, og 

Steinar Grøndal overtok samtidig som hussjef/Ansvar for bevegelseshemmede. 

 

Styresammensetningen med 6 medlemmer og personene som nevnt ble enstemmig godkjent 

av årsmøtet. 

 

Erik Johnsen og Øivind Krogrud mottok hver sin påskjønnelse for arbeidet de har gjort i den 

tiden de har vært i styret, dette i lyden av dannet, fast applaus fra årsmøtedeltagerne. 
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Øvrige valg: 

 

 Valg av 2 revisorer for det nye året 
Styret foreslo Kjetil Mellum og Sverre Nordhagen, begge hadde takket ja til vervet på 

forhånd. De ble begge enstemmig valgt av årsmøtet. 

 Valg av valgkomite 
Styret foreslo den samme valgkomiteen for 2017. De ble enstemmig valgt av årsmøtet. 

Valgkomiteen har vært i 2016 og er i 2017: 

Valgkomiteens formann: Stein Hval 

2 valgkomitemedlemmer: Aina Søbak og Morten Sandbakken 

Vararepresentant: Tove Hofsagen. 

 

 Valg av eventuelle representanter til Norges Padleforbunds ting, Norges 

Roforbunds ting og Hedmark Idrettskrets årsmøte 
Her ble leder Arne Hansen og nestleder Tor Sæming Eng enstemmig valgt av 

årsmøtet. 

 

 

Offentliggjøring av navn på dame/herre som har padlet 

lengst/distansemerkeutdeling/ro-padleorientering: 

 

For ro-padlesesongen 2016 er det rodd/padlet totalt 22961 km fordelt på 2114 turer. 

 

I årets ro-og padleorientering ble det trukket ut 1 vinner av i alt 14 deltagere. Vinneren, Katrin 

Wiegmann fikk en fin hodelykt som forhåpentligvis kommer godt med til padling i 

skumringen. Det var ønskelig at det også ble arrangert ro-padleorientering også for 2017, noe 

Tor og Wolfgang igjen tar ansvaret for. 

 

Det ble også delt ut premier til de som hadde padlet/rodd lengst. Dette var: 

 

Stein Hval med padlet distanse på 1544 km (herrer). Han fikk også padlemerket i gull. 

Kersti Nord med padlet distanse på 674 km (damer). Hun fikk også padlemerket i sølv. 

Wolfgang Scherzer med rodd distanse på 740 km. Han fikk også romerket i gull. 

 

Øvrige som fikk utdelt padlemerker fra Padleforundet: 

 

Øivind Krogrud har padlet 1459 km – gullmerket 

Peter Zachariassen har padlet 903 km – sølvmerket 

Jesper Sandbakken har padlet 881 km – sølvmerket 

Per Myrvang har padlet 760 km – bronsemerket 

Sverre Nordhagen har padlet 686 km – bronsemerket 

Mage Gunnar Høgsveen har padlet 611 km – bronsemerket 

Jan Roger Sætren har padlet 587 km – bronsemerket 
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Nils Bastberget har padlet 585 km – bronsemerket 

Tobias Futtrup har padlet 535 km – bronsemerket 

Ivar Uhlen har padlet 526 km – bronsemerket 

Unni Sætren har padlet 446 km – bronsemerket 

Arne Hansen har padlet 426 km – bronsemerket 

Rune Fossum har padlet 413 km – bronsemerket 

Morten Sandbakken har padlet 404 km – bronsemerket 

Aina Søbak har padlet 400 km - bronsemerket 

 

Avslutningsvis orienterte Arne/Erik litt mer om kommende renoveringsplaner for ro-anlegget. 

Dette er en prosess som klubben vil jobbe med i tiden fremover. Det er aktuelt å søke om 

tippemidler, men klubben/styret vil først skaffe en oversikt over hvilke 

bygge/reparasjonsprosjekter som skal prioriteres. Tippemidlene vil kun dekke 33 % av 

kostnadene, og selv om man vil kunne motta momskompensasjon i tillegg, så må klubben 

allikevel dekke en betydelig egenandel. 

Et av medlemmene på årsmøtet understreket at en søknad om rehabilitering av båthus og 

klubbhus måtte vedtas på enten et ekstraordinært årsmøte eller på et ordinært årsmøte før noe 

ble igangsatt. Styret var enige i dette, og et samlet årsmøte vedtok at dette er en prosess som 

må følges slik nevnt. 

 

Arne orienterte også om muligheten for nå å kunne leie ut Damehuset til arrangementer for 

medlemmene. Dette er en ordning som kan settes i gang allerede nå, helt uavhengig av 

kommende oppussingsprosjekter. På årsmøtet takket Tove Hofshagen ja til å være ansvarlig 

for utleie av Damehuset. 

 

Avslutningsvis ble det servert kaffe og kaker. Solveig hadde ”disket opp” i sin kjente stil.  

 

 

 

Tor Sæming Eng 

Referent 

 

 

 

2 medlemmer som er valgt til å underskrive protokollen: 

 

 

 

 

Sverre Nordhagen      Tove Hofshagen 


