
Årsmøte Bodø Kajakklubb 2017    
 
Sted: Jakhelln Brygge Torvgata 2, 8.et Auditoriet til Hovedredningssentralen  
Tid: 21. februar 2017 kl. 18.00  
 
Styret håper at vi ser deg på møtet! 

 

Saksliste: 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

 

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 

 

Sak 3. Velg av ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 

 

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

 

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker 

Det er innkommet 3 saker 

A. Sette ned aktivitetskravet til 6 uttak – meldt av Arne Neraas 
Sitat: 
Mitt argument for å endre fra 8 til 6 uttak pr. år er at aktivitetskravet er vel opprettet for å luke ut de som 
bare bruker naustet til oppbevaring av kajakken og ikke primært for å skaffe plasser til nye medlemmer. 
Da er 6 uttak og kanskje færre enn det, nok for å luke ut de som bare trenger oppbevaringsplass. Nye 
plasser bør skaffes ved å bygge ut naustet, eller bygge nytt! 
All den tid at det heller ikke settes krav til padling i klubbsammenheng for de som står på venteliste, må 
antall uttak for de som har plass ikke settes for høyt! 
  

B. Vedtektsendring §6 Varsling av årsmøtet – meldt inn av styret 

Styret foreslår endring av §6 første kapittel, 2 andre setning som lyder som følgende: 
 

§6 Årsmøte                

Årsmøtet holdes innen 1 mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til 
medlemmene.  

Styrets forslag til endring (tillegg): (uthevet med fet skrift) 
 
Årsmøtet holdes innen 1 mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. Varsel gis på 
våre hjemmesider, facebook og medlemmenes oppgitte e-post. Saksliste og regnskap m/ 
budsjett skal gjøres tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet på følgende måte: I en egen perm i 
naust og ved utsendes til medlemmenes oppgitte e-post. 

Sak C. Ansette daglig leder i 50% stilling – meldt inn av Brian Morsund 
 
Sitat: 
BKK har nå en størrelse som krever mye av de som sitter i styret. Klubben har samtidig særdeles stabil 
og god økonomi. Det foreslås å opprette en betalt deltidsstilling som daglig leder for BKK som avlaster 
styret og kan sørge for et bedre klubbtilbud og vekst som kan forsvare stillingen. Styret legger 
føringene for omfanget og hvilke oppgaver stillingen skal innebære. 

 



Sak 7. Fastsette medlemskontingent 

 

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett 

 

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

 

Sak 10. Valg 

Valg av nye medlemmer til styre og valgkomité 

På valg: Nestformann, kasserer og 2 stk varamedlemmer 

Ved utsendelse hadde ikke valgkomite fått avklart kandidater til kasserer og varamedlemmer 

Rudi Hamborg stiller til gjenvalg som nestleder 

 

Info om valgbarhet: 

I NIFs lov § 2-4 heter det at: ”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, 

råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal 

være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd 

og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller 

ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.” Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det 

gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF 

v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister 

idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen. 
 

 

Sak 11. Premieutdeling 10 på skjæret 

 

Sak 12 . BKK 40 år  Orientering av Lasse Tjønnøy om bokprosjektet  

 
Styret 


