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Styremøte nr. 4/2022   

 
Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 17.08.22 kl. 1830-2030 
 
Til stede fra Styret: Jan Roger Sætren, Wolfgang Scherzer, Per Olav Lund, Marit Lier, 
Tom Johansen, Thomas Svarre. 
 
 
Agenda: 
 
1. Statusrunde fra utvalgene 

a. Ro-utvalget: Det har vært mye aktivitet på rologgen på single og doble-sculler i 
juni, juli. Ann/16år satser og har vært veldig aktiv. Hun har vært med i både 4’er 
og doble i konkurranse. Fikk sølv i firer og bronse i 18. års klassen. Hun har byttet 
vgs til Wang toppidrett med tilrettelagt roing. Vi må diskuterer hvordan klubben 
kan hjelpe ungdommene som ønsker å satse innen idretten. Utvalget lager et 
utspill til styret hvordan planen er.. og hvordan vi som klubb kan støtte.  

b. Padleutvalget: Mye aktivitet for padlere og mye kursing i sommer. Det er de 
lavere nivå av kurs som er populære. Teknikk-kurs ser ut til å måtte avlyses igjen 
grunnet for få påmeldte. Det har vært bra oppmøte på tirsdagspadlingen. 
Helgøya rundt var veldig bra gjennomført av aktivitetslederne, men var noe 
ekskluderende da det krevde både grunnkurs og krav til erfaring med padling i 
høye bølger. Mulig vi neste år kunne hatt en tur for de som ikke har like god 
erfaring. 
Opplegg for barn med funksjonsnedsettelse var veldig positivt. Det er ønsket å 
fortsette med å tilby dette og det er gitt beskjed videre til sponsor med håp om 
flere midler.  

c. Leder forteller om mange nye medlemmer i løpet av sommeren. Mye positiv 
tilbakemelding og de fleste nye kommer etter endt kurs i regi av klubben. Marit 
kan også berette om mye aktivitet også angående båtplasser. 

d. Wolfgang og Arne har gjennomgått og skrevet ny søknad til tippemidler. 
    

2. Budsjett og regnskap pr 31.7.2022 v/kasserer (vedlegg) 
a. Tippemidler og strømstøtteordninger (vedlegg) 

i. Det er innsendt ny søknad om spillemidler på til sammen ca.  1,5 millioner 
kroner. Når og hvor mye klubben blir tildelt blir ikke avklart før tidligst mai 
2023.  

ii. Momsrefusjon for 2021 vil trolig komme i løpet av oktober/november. 
Søknad om momsrefusjon for 2022 sendes inn i løpet av oktober.  

iii. Klubben søker også om strømstøtteordning.  
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3. Status medlemmer og medlemskontingent 2022 v/kasserer 

a. Det har kommet inn ca. 70% av betalte kontingent. Det sendes ut 2. purring ca. 
20. sept. Dette er vanlig i forhold til tidligere år. Ut over dette ser budsjettet bra 
ut. 

 
4. Oppfølgingssaker 

a. Aktivitetsplan 2022, behov for avklaringer v/nestleder + utvalgsledere 
i. Open Water på Tjuvholmen 27.8 og Grunnkurs 27-28. Hvordan løser vi 

dette? Kursansvarlig ønsker ikke å flytte kurset til andre alternative 
plasseringer. Værmeldingen ser bra ut for den oppsatte helgen med lite 
vinn. Marit kontakter ansvarlig for HIL svømming og hører med dem om 
det er mulig og gjennomfører på utsiden av Tjuvholmen, foran 
klubbhuset. Marit kommer tilbake med rask avklaring på dette.   

ii. Frivillighetshelga Stortorget 10 – 11. september 2022 
1. Thomas stiller denne dagen. Planlegger å ta med romaskin, 

padlemaskin og bannere for å gjennomføre en liten konkurranse 
og vise hva vi driver på med.  

b. Hva er dugnad og hva er kursvirksomhet - hvordan praktiseres dette? v/leder 
i. Vi jobber videre med dette og presenterer et forslag til neste årsmøte. 

5. Innmeldte saker, se vedlegg til styremøte 
a. Halvårsrapport – v/leder 

i. Det inviteres inn til et medlemsmøte i oktober/november hvor styret 
informerer om hva vi har gjennomført og hvilke planer vi har videre.  

b. Utleie klubbhus – innspill medlem (v/husutvalget) 
i. Det er enighet om å fortsette utleie av klubbhuset slik vi har gjort frem til 

nå. Styret anbefaler å sette inn kalender på hjemmesiden hvor 
aktivitetene og utleie er vist. 

c. Promotering og reklame på våre hjemmesider – v/leder (for webmaster) 
i. Det ble på styremøtet diskutert kommersielle innspill til 

hjemmeside/facebook-siden. Det er enighet om at vi som klubb ikke 
ønsker å reklamere for kommersielle turer eller la bedrifter bruke vår side 
til salg. Men vi ønsker å promotere non-profitt ture til gavn for 
medlemmenes aktivitet.     

d. Vintertrening i treningsrommet – innspill medlem 
i. Thomas lager et lavterskel treningsprogram til hjemmetrening, slik at alle 

medlemmer får mulighet for å vedlikeholde formen igjennom vinteren og 
være klar til ny sesongstart til våren. Tom lager et opplegg til ro-
maskinene og det er ønsket å fortsette med opplæring i korrekt ro-teknikk 
på ro-maskinene slik det også ble gjennomført i vinter. 

e. Tilskuddsmidler fra Gjensidigstiftelsen 2023 – samordning – v/leder padleutvalget 
i. Det er ønsket å søke penge til aktiviteter tilpasset for voksne (paraidrett, 

flyktninger etc.). Per Olav og Tom skriver en slik søknad.   
f. NPF, Deltakelse på Regionsmøte øst 21. november 2002 – v/leder padleutvalget 

i. Per Olav melder seg på dette. 
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g. Avhending av brukt/kasserbart klubbmateriell – innspill medlem 
i. I forbindelse med kassering av kajakker har det kommet inn forslag om 

loddtrekking av kjøp av kajakkene. Thomas foreslår at vi i stedet selger  
utstyret som auksjon via Facebook klubbsiden. Thomas og Steinar N 
koordinere dette.   

h. Klubbkvelder og fagkvelder til vinteren – innspill medlem 
i. Det er enighet om å fortsette med klubbkveldene tirsdager og torsdager 

slik som tidligere år. Tirsdag forblir sosiale kaffesamlinger og torsdager blir 
satt av til mer faglige kvelder.   

i. Fotokonkurranse – innspill fra medlem 
i. Det er enighet i at dette er et positivt innspill. Styret godkjenner foto-

konkurranse hvor utvalgte bilder kan bli forstørret og hengt opp i 
klubbhuset og beste bilde premieres. 

j. Saker fra leder - samlesaker til vurdering – utsatt  
6. Eventuelt 

a. HMS-sak – tas opp igjen på neste møte. 
b. Rologg.dk – bruk av appen. Vi henviser til bruk og registrering via Wolfgang. Dette 

informeres ut til medlemmer på hjemmesiden, facebook-siden og ved 
informasjon til nye medlemmer.  

c. Bruk av klubbens kajakker. Medlemmer har mulighet for å ta med venner ut å 
padle. Men da må vennen bruke medlemmets kajakk og medlem evt bruke 
klubbens kajakk. Klubbens kajakker kan ikke lånes ut til ikke-medlemmer. 

7. Neste styremøte – Tirsdag 4/10 kl 18.30 – 20.30 
 
 

 
 
Thomas Svarre 
 Referent 
  
 



Resultatregnskap    
%Budsjett2022

obs-38%40000,0024685,00Off. tilskudd       
7%15000,0015980,93Leieinntekt         

obs-17%400000,00333400,00Medlemskontingent   
obs-13%195000,00170000,00Båtplassleie
obs-53%200000,0093600,00Kursinntekter

72%50000,0086113,59Diverse inntekt     
obs-20%900000,00723779,52Sum inntekter       

-5%-650000,00-616965,36Rep./vedl. bygning  
-39%-15000,00-9125,18Rep./vedl. utstyr   
-84%-110000,00-17100,00Kajakk (ny)

-100%-30000,000,00Kajakk (rep.)
ERRERR0,000,00Robåt (ny)

-81%-30000,00-5840,18Robåt (rep.)
ERRERR0,00-7495,00Aktivitetskostnad

-23%-5000,00-3859,50Inventar            
obs1%-35000,00-35432,00Forsikring          

-38%-100000,00-61853,54Strøm               
-4%-10000,00-9571,46Renov./vann/avløp   

-42%-10000,00-5768,02Kantine             
-58%-80000,00-33958,94Administrasjon

-100%-2000,000,00Porto               
-71%-130000,00-37084,00Kurskostnader

10000 bevilget til UNICEF av årsmøte-27%-15000,00-10975,00Diverse kostnad     
-30%-1222000,00-855028,18Sum driftskostnad  

-100%1500,000,00Renteinntekt        
-51%-500,00-247,00Finanskostn./gebyr  

-125%1000,00-247,00Sum finansposter   

-59%-321000,00-131495,66Årsresultat         


