
ÅRSMØTE 2020

Årsmøte Hamar Roklub 1881 på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 11.03.20 kl. 1800-2000

Tilstede fra styret:
Arne Hansen, Tor Sæming Eng, Per Olav Lund, Wolfgang Schertzer og Sverre 
Nordhagen (hussjef/materialforvalter, nytt medlem i styret)

Meldt frafall/ikke møtt: Solveig Hauge

Antall medlemmer tilstede: 17

Antall totalt tilstede medregnet styret: 22

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. Godkjenning av de stemmeberettigede:
Totalt møtte 17 medlemmer, alle stemmeberettigede i h.h. til vedtektene.

5. Årsberetningen:
For året var årsberetningen sendt ut til alle medlemmene på forhånd, samt at flere eksemplarer
var kopiert opp og lagt frem på årsmøtet. Det var ingen direkte bemerkninger eller 
kommentarer til denne. Årsberetningen vil bli signert av hele styret.

Per Myrvang (leder av arrangementskomiten oppnevnt av styret i roklubben) orienterte om 
NM-veka som avholdes den siste uka i juni, og hvor roklubben har fått ansvaret for å avholde 
NM Maraton, Short Track Kajakk. Padleforbundet vil bistå med teknisk hjelp, dette dommere,
tidtakning, speaker mm. Medlemmene oppfordres til å møte opp på arrangementet, og vise 
deltagelse og gjestfrihet som klubb. 
Per fikk også flere navn på blokka over medlemmer som var villig til å delta på 
dugnadsarbeid. Styret/arrangementskomiteen vil også senere gå ut med mer 
informasjon/behov for hjelp når arrangementet nærmer seg.

6. Regnskap:
Kasserer Wolfgang gikk detaljert gjennom regnskapet. Ingen kommentarer.
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Revisjonsberetningen samt eget brev til styret v/revisor Kjetill Mellum ble lest opp av Sverre 
Nordhagen. Sverre Nordhagen har også i år bistått revisor. Revisor hadde i beretningen ingen 
kommentarer til regnskapet, og regnskapet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

7. Innkomne forslag:

7.1: Tilbygg/rehabilitering
Styret v/leder Arne Hansen la fram klubbens planer/forslag om tilbygg/rehabilitering. Dette 
dreide seg om:
1) Skifte av takplatene på rohallen (med unntak av platene på lagertilbygget i sør som ble satt 
opp for noen få år siden)

2) Full oppussing av klubblokalet (Damehuset), dette innvendig oppussing (legging av nytt 
gulv, nye plater på veggene m.m.), skifting av vinduer, nytt elektrisk anlegg, montering av 
varmepumpe, innlegging av vann og avløp, ny kjøkkeninnredning, innlegging av toalett, 
skifting av takpapp, nytt rekkverk (deler av dette i glass), ny platting i 2 etg m.m.

3) Grave-og rørleggerarbeid i forbindelse med innlegging av vann og avløp. Grøft graves fra 
rekvisitalager i rohall (der varmvannsberederen står), samt tilknytningsavgift.

4) Oppsett av tilbygg i forlengelsen av Damehuset syd, 12 x 7,5 m, tiltenkt som kaldtlager for 
lagring av kajakker og div. utstyr. Det er planlagt at Stange videregående skole skal ta denne 
jobben, snekker-og støpe/betonglinja.

5) Graving/rensking av berg der tilbygget skal ligge, dette klargjøring for støping av ringmur.

6) Bygging av ny brygge. Den gamle fungerer dårlig, og ny brygge er et krav. Arbeidet er 
allerede igangsatt og ny brygge skal være ferdig til sesongstart.

Arne og Tor har hatt en rekke møter/befaringer, dette for å kunne avgjøre hva roklubben kan 
forvente å få innvilget av byggetillatelser m.m. Det har vært flere forslag på tegnebrettet, men 
byggeplanene som ble beskrevet på årsmøtet er anbefalt av kommunen. Anbefalinger videre 
er gitt av fylkeskommunen (verneverdi av klubbhus) og fylkesmann (nærhet til 
naturreservatet).
Arne la så fram oversikt over byggeprosessen fordelt over 2 år. Total kostnad vil være ca. 1,6 
millioner kroner, og vi vil ha god/forsvarlig likviditet i byggeperioden/søknadsperioden.
Arne og Tor orienterte også om den tilhørende søknadsprosessen om spillemidler, 
momskompensasjon og anleggsstøtte fra kommunen til byggeprosjektet. 
Sentralt for hele byggeprosjektet står råd fra kommunen og fylkeskommunen om at vi nå bør 
søke om alt som trenger utbedring/vedlikehold/utvidelse, idet vi ikke kan søke om 
spillemidler før 30 nye år har gått. Kommune/fylkeskommune vil også prioritere vår søknad 
hvis vi søker nå. 
Ordningen er videre slik at roklubben må betale alle kostnadene først, for deretter å motta 
tilskudd/stønad i etterkant. Det er antatt at dette kan ta 3-4 år, og tilskudd/stønad vil dekke ca. 
halvparten av utgiftene.
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Når det gjelder utgifter så er det innhentet tilbud fra fagfolk, og kostnadene er i 
byggeoversikten oppgitt med gode marginer. Imidlertid vil styret fortsette med å innhente 
flere prisforslag fra forskjellige firma for å kunne få så gode tilbud som mulig.

Et samlet årsmøte vedtok enstemmig de oppgitte byggeplanene m/angitte kostnadsrammer, og
ga styret fullmakt til å fortsette prosessen med innhentig av pris samt igangsetting av formelle
byggesøknader til kommunen samt igangsetting av spillemiddelsøknad. Likeså igangsetting 
av arbeidene når de formelle tillatelsene er gitt. 

Et samlet årsmøte syntes også at de oppgitte planene var veldig fine, samt at klubben nå har et
behov for utbedring/vedlikehold og utvidelse.
Styret fikk også en stor takk for godt utført arbeid så langt.

7.2: Endring av vedtekter/lover (krav fra NIF)
I forbindelse med at Norges Idrettsforbund har laget ny lovform som alle klubber må følge, så
er også roklubben nødt til å endre nåværende klubbvedtekter. Info om forslag til nye 
klubbvedtekter, hvor NIF's lovform nå er implementert, er fra tidligere sendt ut til 
medlemmene, samt at flere eksemplarer i papirform ble lagt ut på årsmøtet. Et eksemplar er 
også lagt ut på klubbens nettside.
Forslagene ble vedtatt av årsmøtet.

 7.3: Behov for værstasjon på roklubben
Flere medlemmer har ytret ønske om ovennevnte, og det ble en diskusjon på årsmøtet om 
hvordan man kan dekke dette behovet. Pr. i dag er det mulig å søke opp Tjuvholmen på YR 
og få en detaljert værbeskrivelse i tiden fremover. Med hensyn til webkamera, så ga årsmøtet 
styret i oppgave å sjekke dette videre mht. mulighet og kostnad, eventuelt et samarbeid med 
Hamar båtforening

7.4: Behov for lys over båtportene
Det er påpekt et behov for dette, spesielt når det padles forholdsvis mye i den mørke årstiden.
Årsmøtet vedtok enstemmig at dette skal monteres ved første anledning.

7.5: Ønske om endring/skjerping av kravene til distansemerke for mosjonsroere i regi av 
Norges Roforbund.
Innkommet ønske fra et medlem som påpeker at kravene til distansemerke ikke harmonerer 
med det som føles oppnåelig, på tross av alder og kjønn. Det er på tide at Norges Roforbund 
ser på kravene til distansemerke for mosjonsroere, og endre disse i tråd med utviklingen i 
samfunnet og den erfaringen og forskningen som finnes på fysisk aktivitet knyttet til alder og 
kjønn.
Årsmøtet vedtar at styret retter en formell henvendelse til Norges Roforbund om saken slik 
beskrevet i forslaget.

8. Fastsettelse av kontingent og priser for utleie:
Følgende kontingentpriser ble enstemmig vedtatt av årsmøtet:
Hovedmedlem: kr. 900,- (innmelding fra og med september og ut året betales halv pris)
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Familiemedlem (i h.h. til vedtatt forslag): kr. 450,- hvis personen er over 18 år, men kr. 100,- 
til og med det året personen fyller 18.

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 på kontigent for deltagelse på dugnad: kr. 100,- pr. oppmøte, ingen øvre grense for 
antall oppmøter. Det gis ikke fratrekk for vår-og høstdugnad.

Leie av klubbhus for medlemmer: kr. 600,-

9. Budsjett 2019:
Wolfgang leste detaljert opp budsjettet, spesielt med henblikk på kostnadene i forbindelse 
med den kommende byggeprosessen i 2020. Byggeprosessen vil som nevnt også fortsette i 
2021, men omhandlet budsjett for dette året vil bli lagt frem for godkjenning på årsmøtet i 
2021.Det var ingen kommentarer.
Budsjettet ble godkjent og vedtatt av årsmøtet. 

10. Valg
10.1: Styret og valgkomite
Valgkomiteen v/leder Morten Sandbakken hadde levert følgende innstilling til årsmøtet 2020:

Nåværende styre: Periode
Leder: Arne Hansen tar gjenvalg 2020-2022
Nestleder: Tor Sæming Eng ikke på valg 2019-2021
Kasserer: Wolfgang Scherzer tar gjenvalg 2020-2022
Styremedlem: Per Olav Lund ikke på valg 2020-2021
Styremedlem: Solveig Hauge tar gjenvalg 2020-2022

Revisor: Kjetill Mellum ikke på valg 2019-2021
Revisor Sverre Nordhagen tar ikke gjenvalg 2020-2022

Valgkomiteens innstilling 2020

Leder: Arne Hansen tar gjenvalg 2020-2022
Kasserer: Wolfgang Scherzer tar gjenvalg 2020-2022
Styremedlem: Solveig Hauge tar gjenvalg 2020-2022
Styremedlem: Sverre Nordhagen Ny 2020-2022

Leder velges enkeltvis, øvrige medlemmer velges samlet

Årsmøtet vedtok enstemmig denne innstillingen.
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Styret blir da slik for 2020 med følgende funksjoner/arbeidsoppgaver:

Funksjon/arbeidsoppgaver
Leder: Arne Hansen

Nestleder Tor Sæming Eng Roing (rodager, opplæring, vedlikehold, 
materielloversikt, ro-og padleorientering)

Kasserer: Wolfgang Scherzer

Styremedlem: Solveig Hauge            Turvirksomhet, generell padleaktivitet

Styremedlem: Per Olav Lund Sikkerhetsansvarlig, leder for instruktør-poolen,
aktivitet for bevegelseshemmede

Styremedlem: Sverre Nordhagen Hussjef/materialforvalter, ansvar for 
treningsrom

Kontrollkomite (tidligere revisor)

Medlem Kjetil Mellum ikke på valg 2019-2021
Medlem Kathrin Wiegmann Ny 2020-2022
Varamedlem Maia Nyvold Ny 2020-2022

Det ble en diskusjon på årsmøtet vedr. revisors funksjon, og om hvilke roller medlemmene i 
kontrollkomiteen skulle ha. Leder i valgkomiteen og årsmøtet vedtok at styret skulle sjekke 
opp dette videre i h.h. til klubbens nye vedtekter og føringer gitt av Norges Idrettesforbund.

Videre hadde styret følgende innstilling til ny valgkomitee for 2020:

Leder: Morten Sandbakken 2 år Tar gjenvalg
Medlem: Aina Søbak 1 år Ikke på valg
Medlem: Tove Hofshagen 2 år Tar gjenvalg
Varamedlem: Per William Doksrud 1 år Ikke på valgkomite

Årsmøtet foretok enstemmig valg etter innstillingen, og valgkomiteen for 2020 ble slik:

Hamar Roklub 1881 Bankkontonr: 1822.21.79722
Besøksadresse: Tjuvholmen Hamar Organisasjonsnr: 986 274 782
Postadresse: Postboks 196, 2302 Hamar



Leder: Morten Sandbakken
Medlem: Aina Søbak
Medlem: Tove Hofshagen
Varamedlem: Per William Doksrud

10.2: Dugnadskomiter

Damehuskomite som skal ha ansvaret for utsmykning, innredning m.m. i klubbhuset 
(damehuset): Valgt av årsmøtet: Solveig Hauge, Tove Hofshagen og Maia Nyvold.

Arne orienterte også om at klubben ville trenge dugnadshjelp til oppussing av klubbhuset når 
prosessen settes i gang. Info om dette vil bli gitt senere.

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 2019 er det rodd/padlet totalt 23945 km fordelt på 2211 turer.

I ro-og padleorientering i 2019 ble det trukket ut 1 vinner av i alt 6 deltagere som hadde 
innlevert deltagerskjema. Det var nappet av 38 stk. skjemaer noe som vi tolker som at 38 har 
gjort et forsøk på å nå alle postene. Vinneren av premien, dette et gavekort på kr. 500,- fra 
Magasinet, ble Steinar Nerem. Det var ønskelig at det også ble arrangert ro-padleorientering 
også for 2020, noe Tor og Wolfgang igjen tar ansvaret for. Denne gangen vil det bli satt et 
minstekrav for antall poster som må besøkes med kun 4, dette for å øke interessen for denne 
aktiviteten enda mer.Det vil også bli satt ut flere poster i nærområdet.

Distansemerket Padling
Her ble det utdelt 2 gullmerker:
Steinar Nerem og Øivind Krogrud
5 sølvmerker og 10 bronsemerker

Distansemerket Roing
Her ble det utdelt 2 gullmerker:
Wolfgang Scherzer og Maiken Edlund

Premie for lengst padlet/rodd distanse:
Denne ble tildelt Steinar Nerem med en padlet distanse på 1961 km.
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Det ble videre utdelt en rekke gaveposer med klirrende lyd til flere av medlemmene som 
hadde gjort en merkbar og betydelig innsats for klubben. 

Avslutningsvis ble det servert kaffe og kaker.

Tor Sæming Eng
Referent

2 medlemmer som er valgt til å underskrive protokollen:

Sverre Nordhagen Tove Hofshagen

Hamar Roklub 1881 Bankkontonr: 1822.21.79722
Besøksadresse: Tjuvholmen Hamar Organisasjonsnr: 986 274 782
Postadresse: Postboks 196, 2302 Hamar


