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Innkalling 
 

 

Årsmøte 2020 Sandefjord kajakk 

Sted:  Roklubben Granholmen 

Tid:   Onsdag 4. mars 2020 kl. 18:00 

Agenda: 

1. Valg av en representant til å lede årsmøtet  

2. Godkjenning av årsmøtets innkalling 

3. Valg av to representanter til å skrive under protokollen 

4. Godkjenning av årsberetningen 

5. Godkjenning av regnskapet 

6. Godkjenning av revisors beretning  

7. Godkjenning av budsjett for 2020 

8. Fastsette Kontingent 2020 

9. Valg av nytt styre, revisor og valgkomite 

 

Forslag kan sendes til post@sandefjordkajakk.no innen 20. februar.  

Dokumenter vil publiseres på hjemmesiden før møtet.  

 

Det vil bli enkel bevertning, du er velkommen! 

 

Med vennlig hilsen  

Styret i Sandefjord kajakk 

Kontakter 
Roar Straume Mobil: 916 28 452 Roar.straume@gmail.com 
Are Austnes Mobil: 454 51 069 areaustnes@gmail.com 
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Årsberetning 2019  
 

Årsmøte mars 2019 
Årsmøte ble avholdt onsdag 6. mars 2019 på Ranvik eldresenter og det var 25 var 
stemmeberettigede til stede. 
 

Styret for 2019 har bestått av 
 
Leder Roar Straume 

Nestleder Are Austnes 

Kasserer Lars Petter Gustavsen 

Sekretær Anne Kjersti Hovland 

Materialforvalter Åse Svensson 

Markedsansvarlig Bente Larsen 

  

Revisor Tom Kristiansen 

Valgkomite Hege Sti 

 Terje Vidar Iversen 

 
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2019. 
 

Medlemmer 
Klubben har også i år hatt jevn vekst og vi er ved utgangen av året 140 medlemmer. 
 

Aktiviteter 
2019 hatt vært ett aktivt år for klubben, med en rekke padlerelaterte tilbud gjennom hele året. 
 
Styret inviterte alle medlemmene til å bli med på møte der terminlisten ble fastlagt for 
sesongen. Alle aktivitetsledere fikk også tilbud om å være med på en kveld på vannet i 
forkant av sesongen. Denne kvelden ble brukt til å friske opp kunnskap og ferdigheter for 
turledelse. 
 
Basert på terminlisten og bassengtrening har vi hatt 52 tilbud til medlemmene, herav 7 
aktiviteter med overnatting. Klubben fortsatte med søndagsturer gjennom hele året.  
 
Det ble avholdt 3 grunnkurs med 50 deltagere, 1 teknikk-kurs. 
 
I juni hadde vi 2 prøvekvelder med færre besøkende enn i fjor grunnet dårligere vær. 
 
Vinterfesten ble arrangert 1. februar. 
 
Klubben har fortsatt capser og jakker for salg. Kjøpt inn flere jakker. 
 
Klubben har også vært representert på regionsmøter i Padleforbundet. 

  
 
Dugnad 
Sesongen startet opp som vanlig med dugnad 24. april med bra oppmøte. Dagsorden var 
rydding ute og inne, gjennomgang/reparasjon av klubbens utstyr og vi gjorde et forsøk på 
byttedag av overflødig utstyr.  
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Onsdagspadling 
Vi har totalt hatt 21 onsdagspadlinger hvor vi har padlet fra Bogen i nord til Nevlunghavn i 
sør. Naturlignok noe varierende deltagelse med mellom 5 og 30 padlere. 
 
Helgeturer 
Klubben har arrangert 7 turer med overnatting i 2019: 

• Storesand: 7. - 9. juni, Fredrikstad Kajakklubb holdt sitt tradisjonsrike treff på Hvaler. 
Sandefjord Kajakk var representert, men grunnet dårlig vær ble både turer og kurs 
avlyst. 

• Bamble: St.Hans-helgen hadde Hege Sti invitert til tur til hytta i Bamble. Det ble 
padlet rundt i skjærgården der. 

• Koster-turen: 23. - 25. august kom vi oss endelig helt ut til Koster. Det ble en fin tur 
med telting og bålkos, samt padling i områdene.  

• Telemarkspadleren var også i år med på terminlista med padleregatta 8. september 
og padling i slusene på Telemarkskanalen 28. september. Sandefjord Kajakk var 
representert og Astrid vant også i år 44 km. 

• Natt i naturen var vi representert ved overnatting på Lindholmen 7.-8. september 
• Milos, Hellas: 4.-12. oktober arrangerte klubben en fantastisk tur til Hellas med 14 

deltagere som storkoste seg i sol og varme.  

• Bølgefestivalen kun 3 deltagere grunnet Milos-tur. Leide en hytte. 
 
Luciapadling 13. desember avsluttet utesesongen med padling fra Granholmen til byen med 
pyntede kajakker i mørket. Vi padlet rundt indre havn hvor vi fikk godt søkelys på hyggelige 
kajakkpadlere. Kvelden ble avsluttet med hyggelig samling med pizza på Granholmen.  
 
Bassengtrening 
Bassengtrengingen ble flyttet fra onsdag til tirsdag grunnet kommunikasjonssvikt og ble 
gjennomført vinteren gjennom.   
 
 

Diverse aktiviteter 
 
Investering 
Kjøpt inn 1 stk. brukt kajakker og 2 surfski. Surfskiene har bedre stabilitet i håp om å 
engasjere flere til å prøve dette. 
 

Styret 
For 2020 er det bestemt å videreføre prøvedager i juni som etterfølges av ett grunnkurs.  
Videre er det bestemt og holde kurs også i 2020. 
 
Økonomien i klubben er god.  Styret anbefaler klubben å jobbe for å holde vedlike 
egenkapitalen. Dette for å styrke mulighetene for klubben i fremtiden. Det bør tas høyde for 
nye investeringer i kajakker og arrangement hvor som kommer medlemmer til gode. Nytt 
styre bør jobbe videre med dette. 
 
Vi som sitter i styret, ønsker med dette å takke samtlige medlemmer som gjør at vi er en 
klubb i vekst.  
 
Spesielt takker vi alle som arrangerer kurs, kjører henger til bassenget, bidrar på 
prøvedager, tar turlederansvar, eller på annen måte bidrar til att det er gøy å være med å 
drifte Sandefjord Kajakk. 
 

 
MED VENNLIG HILSEN STYRET I SANDEFJORD KAJAKK 2019 
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Regnskapet 2019 
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8 
 

Revisors beretning 
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Budsjett for 2020 
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Fastsette Kontingent 2020 
Forslag til følgende priser for 2020 - prisene for 2019 står i parentes: 

Medlemskontingent: 600 (650) 

• Hvorav 300 er medlemskontingent til roklubben 

• Halv pris ved innmelding etter 1. september 

• Første året som medlem er bruk av klubbens kajakker på klubbarrangementer inkludert. 

Senere år må en betale for leie av kajakk i tillegg. 

Leie plass til kajakk på Granholmen: 550 (450) 

• Gjelder fra 1. mai – 30. April. Alle må søke på nytt hvert år og styret fordeler plasser. Aktive 

medlemmer med begrenset mulighet for lagring hjemme prioriteres. 

Leie av kajakk: 850 (uendret) 

• Kajakk kan fritt disponeres til dagsturer hele året  

Grunnkurs: 2500 / 1900 om betalt medlemsavgift inneværende år 

• Inkluderer utstyr på kurs og medlemskap ut året. Bruk av utstyr på klubbarrangementer ut 

året.  

Teknikk-kurs: 2000/1000 for eksisterende medlem (uendret) 
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Innstilling fra valgkomiteen  
 

Følgende innstilling fra valgkomiteen til nytt styre, revisor og valgkomite: 

Rolle  Navn Periode 

Leder Are Austnes 1 år (ny) 

Nestleder Åse Svensson 2 år (ny) 

Kasserer Lars Petter Gustavsen Ikke på valg, 1 år igjen 

Sekretær Anne Kjersti Hovland Ikke på valg, 1 år igjen 

Materialforvalter Terje Vidar Iversen 1 år (ny) 

Markedsansvarlig Bente Larsen Ikke på valg, 1 år igjen 

   

Revisor Tom Kristiansen Består  

Valgkomite Hege Sti Til neste år 

 Roar Straume Til neste år 

 

 

Sandefjord, 21. februar 2020 

Hege Sti (sign)    Terje Vidar Iversen (sign) 

 


