
Årsmøte Bodø kajakklubb 2018 - referat

Sted: Nordlandssykehuset, Auditoriet O-føya

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Det møtte 31 stemmeberettigede til årsmøtet.

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Årsmøtet godkjente dette.

Sak 3: Valg av ordstyrer, sekretær, samt 2 representanter til å 
underskrive protokoll

Årsmøtet valgte ordstyrer: Sigurd Schultz

Årsmøtet valgte sekretær: Inger Marie Storvik

Årsmøtet valgte protokoll underskrivere: Tor-Jørgen Aandahl og Håvard 
Engseth

Sak 4: Behandle BKK sin årsmelding, herunder eventuelle 
gruppeårsmeldinger

Styret la fram oversikt over alle aktivitetene i regi av klubben for 2017 – i 
alt 40 arrangement.  Herunder kommer også kurs for aktivitetslederne i 
forhold til arbeid med barn, bokprosjektet som hittil har solgt 400 bøker.

Pga av aktivitetskravet for naustplass blir det i 2018 frigjort 9 plasser – så 
ventelister kortes noe.

Sak 5: Behandle BKK sitt regnskap i revidert stand

Bokprosjektet gikk med overskudd på kr 63.000,- og har markedsført BKK 
veldig godt.

Det er en positiv balanse, klubben drives godt og fkk et overskudd på kr 
102.715,-.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Behandle innkomne forslag og saker

Det var kommet inn 1 sak fra valgkomiteen v/Knut Langeland om 
vedtektsendring.  Det er ikke nedfelt i vedtektene at det skal velges en 
valgkomite. Styret har drøftet saken og funnet det fornuftig.

Forslag til vedtak:

§ 7 1-7 : Legg inn et nytt pkt 8: Valg av valgkomite.

Og da endres også § 10 til:



Styret legger frem forslag til ny valgkomite på årsmøtet.  Valgkomiteen 
består av 2 medlemmer, hvorav 1 leder.  Valgkomiteens medlemmer 
velges for en periode på 2 år.

Følgende innspill fra årsmøtet: Velg 1 representant for 2 år og 2 for 1 år 
for å få rullering.?

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

Styret ønsker at kontingenten er på samme nivå som i dag.  400 for 
medlemmer, 500 for familiemedlemskap og 200 for distansemedlemskap. 

Innspill fra årsmøtet:  Legg på kontingent 30 til 50 kroner.

                                        Naustleien kan høynes.

Styret opplyste om at naustleien ble høynet for noen år siden. Styret 
ønsker ikke endring før eventuelt planene for ombygging av naustet er 
klar.

Vedtak: Dagens kontingent opprettholdes.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Sak 8: Vedta idrettslagets (BKK) budsjett

Kasserer Therese Von Hanno informerte om at styret vurder rutinene for 
utleie av kajakker for å få høyere inntekt på utleie og at overskudd på ca 
60 tusen øremerkes til prosjekt i klubben.

Årsmøtet mente at det måtte ryddes litt i budsjettkommentarene, bla at i 
posten konsulenter måtte det framkomme at dette gjaldt 
regnskapstjenesten.

Det framlagte budsjettet for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 9: Behandle idrettslagets (BKK) organisasjonsplan

Ingen endringer av organisasjonsplan – som 2017.

Organisasjonsplanen ble enstemmig vedtatt.

Sak 10: Valg – valg av nye medlemmer til styret og valgkomite

På valg: Leder og 2 medlemmer

Valgkomiteens innstilling:

Styret
Leder: Rudi Hamborg – Velges for 1 år. 2018-2019 1)   

 

Styremedlem/økonomi: Therese Von Hanno – Ikke på valg. 2017-2019



Styremedlem: Anders Elvik –Velges for 2 år. 2018-2020 

Styremedlem: Karl-Martin Brattli – Ikke på valg. 2017-2019 

Styremedlem: Kristin Heimtun – Velges for 2 år. 2018-2020

Styremedlem: Marie Stabell Pettersen – Velges for 2 år. 
2018-2020 2)

Varamedlem: Sara Ezeta-Luque - 2018-2019 3) 

Varamedlem: Stein Odd Storvik – Ikke på valg. 2017-2019

Revisorer
Revisor Tor-Jørgen Aandahl – Ikke på valg. 2017-2019

Revisor Kjell Morten Olsen – Velges for 2 år. 2018-
2020

Til valgkomiteens innstilling bemerkes

1) Nestleder rykker opp som leder gjenværende tid av sin valgperiode
2) Det velges ett ekstra styremedlem, i stedet for nestleder.

Vedtektene til Bodø kajakk klubb krever ikke at det skal være en nestleder.
3) Ingunn Øvsthus er valgt til varamedlem i perioden 2017-2019. Hun fytter 

sannsynligvis i løpet av juni. Sara Ezeta-Luque trer inn i vervet som 
varamedlem ut perioden.

4) Det foreslås at styret utover det som er foreslått her, konstituerer seg med
øvrige roller i første styremøte etter årsmøtet.

Følgende endring ble gjort av årsmøtet:

- Sara Ezeta-Luque endres til 2018 – 2020

Valgkomiteens innstilling med endringen gjort av årsmøtet ble enstemmig 
vedtatt.

Den sittende valgkomite bestående av Knut Langeland, leder, Lisbet Hole 
og Inger Marie Storvik, medlemmer – trekker seg fra valgkomiteen.

Styret fremla følgende forslag til ny valgkomite:?

Tor-Jørgen Aandahl – leder, velges for 2 år 2018 – 2020

Lasse Tjønnøy – medlem, velges for 2 år 2018 – 2020

Inger Marie Storvik – medlem, velges for 1 år 2018 – 2019

Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Sak 11: Premieutdeling 10 på skjæret

Kristin Fjukstad Heimtun informerte om stor interesse for 10 på skjæret. 
Tallene ser slik ut, 2016 i ():

63 registrerte deltagere (49)



298 registreringer (216)

4,25 registreringer pr deltaker (4,4)

Ingen klarte alle 16 poster (1)

12 klarte 10 eller fere (11)

17 klarte > 8 poster og får termoskopp – de blir kontaktet.

Premiering:

•Trekning av padlevest fra Skandinavisk Høyfjellsutstyr: Tove Johansen 

•Trekning av åre fra Skandinavisk Høyfjellsutstyr: Heidi Fossum

Gavekort for mest morsomme kreative og sosiale 10 på skjæret bilde 

1.Tove Johansen

2.Vivian Dundas

3.Robin Morgren Stangeland

Forslag og innspill til 10 på skjæret 2018 sendes til 
bgn@forskningsradet.no

Sak 12: Infosak om naustet v/Berit Naustvoll

Berit Naustvoll var dessverre syk, så Anders Elvik i styret viste årsmøtet 
tegninger på et evt «nytt» naust som vil gi ca 100 ekstra kajakkplasser. 
Kostnadsoverslaget er beregnet til ca 2,6 mill.  Naustvoll har vært i dialog 
med kommunen i forhold til tegningene, men det er ikke lagt inn noen 
søknad til kommunen for godkjenning av tegninger.

Grunneierlaget i Kvalvika holder på å samle seg for å lage et styre som 
kan representere dem.  

Styret har nå levert til årsmøtet det de har mandat til, lagt fram utkast til 
nytt naust og kostnadsoverslag.  Årsmøtet må gjøre en beslutning om å gå
videre med saken.

Styret ønsker en egen naustkomite der 1 eller 2 fra styret kan delta.  
Styret ber om at de som er interessert i dette arbeidet og kan tenke seg å 
være i naustkomiteen melder seg før påske.

Det kom forskjellige innspill fra årsmøtet til tegningene og forslag til 
timelister for dugnad osv.  Styret mener at dette får vente til en 
naustkomite er på plass, så får naustkomiteen ta disse forslagene og 
ideene videre.

Årsmøtet var enige om at styret og en nautkomite må fortsette det gode 
arbeidet med «nytt» naust.

Sak 13: Vinterpadletrefet 2018 v/Brian Morsund

mailto:bgn@forskningsradet.no


Vinterpadletreffet (VPT) arrangeres for 7. gang i 2018.  Treffet er eid av 
disse klubbene: Vesterålen kajakklubb, Harstad kajakklubb, Lofoten 
kajakklubb, Vest Lofoten kajakklubb og Bodø kajakklubb.  VPT er registrert 
i Brønnøysundregisteret som en interesseforening.  Norges Padleforbund 
er også med på dette.

VPT er ment som et miljø og brobyggingsprosjekt mellom klubbene.  
Vinterpadling, erfaringsutveksling, workshops, padling i strøm, bølger, kart
og kompass, turpadling, førstehjelp er noe av det som VPT tilbyr.  

VPT 2018 arrangeres på Offersøy feriesenter 9. – 11. mars med plass til ca 
70 deltakere :

Vinterpadletreffet.no  

 BKK vil søke om å være vertskap for VPT i 2019.  Saken skal behandles på
årsmøtet til VPT 9. mars 2018

Sak 14: Eventuelt

Rudi Hamborg takket for tilliten som ny leder.  Han rettet en stor takk til 
styret for godt arbeid og til de som går ut av styret: Lena, Ingunn og Lasse
(Bente var ikke tilstede) og disse fkk overrakt gavekort, samt blomster til 
avtroppende leder Lena.  Han sier at det er mange i klubben som bidrar 
mye og gjør en god jobb i BKK.

________________                                                                                       
__________________

Tor-Jørgen Aandahl                                                                                       
Håvard Engseth

Medlem                                                                                                          
Medlem


	Styret
	Revisorer

