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Saksliste 
Sakliste for årsmøte i Sandefjord kajakk 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 15.februar 2021. 

Årsmøtet avholdes 17.mars kl 1800 på Langeby – Gapahuken  

Under følger saklisten for årsmøtet: 

1. Velge ordstyrer 

2. Velge protokollfører  

3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

4. Godkjenne innkallingen 

5. Godkjenne saklisten 

6. Behandle årsberetningen 

7. Godkjenne idrettslagets regnskap 2020, inkl. revisors beretning  

8. Fastsette medlemskontingent, og kursavgift  

9. Forslag fra medlemmer 

a. Honorar til kursholdere 

10. Behandle budsjett 2021 

11. Valg av styret, revisor og valgkomite 

 
 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Årsberetning,  
- Regnskap i revidert stand 
- Forslag og saker:   

o Honorar til kursholdere 
- Styrets forslag til medlemskontingent, leie og kursavgift.  
- Styrets forslag til budsjett 
- Valgkomiteens innstilling 
 

Saksdetaljer 

Angående sak 8 

Styret foreslår at  Kontingenter, leie og kursavgifter for 2021 holdes uendret fra 2020:  
- Medlemskontigent: 600,-  
(Innmelding etter 1. september 300,-) 
(Inkluderer bruk av kajakk på klubbens arrangementer ut kalenderåret)  
- Kajakkleie: 850,- 
(Fri bruk til dagsturer for et kalenderår) 
- Lagerplass kajakk: 550,- per år. 
(Kriterier for fordeling av plasser i boden *) 
- Kun introkurs 500,- 
- Grunnkurs inkl introkurs 2500,-  (20% familierabatt fom fam.medlem 2) 
(Inkludere medlemskap, leie av utstyr og bruk av kajakk på klubbens arrangementer 
ut kalenderåret) 
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- Grunnkurs allerede medlem 1900,- 
- Teknikkurs medlem før 1/1:  1000,- Ikke medlem: 2000,- 
 
 
* Spesifisering av kriterier for å få plass til egen kajakk på Granholmen: 
Tildelt plass i et år 1.april til 31.mars. Styret tildeler plasser etter årlig søknad 

1. Medlem av Sandefjord kajakk 
2. Aktivt med på klubbens turer 
3. Har ikke mulighet for lagring hjemme 
4. Ev andre årsaker, må spesifiseres i søknaden 

Angående sak 9a 

- Forslag om honorar til kursholdere grunnkurs og teknikkurs.  
3000,- i honorar til inntil 2 kursholdere per kurs i tillegg dekkes kjøring og 
kostgodtgjørelse. 
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Årsberetning 

 

Sandefjord Kajakk årsberetning 2020  
 
Årsmøte mars 2020 
Årsmøte ble avholdt onsdag 4.mars 2020 på Roklubben og det var 21 stemmeberettigede til 
stede. 
 
Styret for 2020 har bestått av 
 
Leder Are Austnes 
Nestleder Åse Svensson 
Kasserer Lars Petter Gustavsen 
Sekretær Anne Kjersti Hovland 
Materialforvalter Terje Vidar Iversen 
Markedsansvarlig Bente Larsen 
  
Revisor Tom Kristiansen 
Valgkomite Hege Sti  
 Roar Straume 

 
Det har vært avholdt 5 styremøter i 2020. 
 
Medlemmer 
Vi er ved utgangen av 2020 195 medlemmer. 
 
Aktiviteter 
2020 har også for oss vært preget av Korona, spesielt vår 2020.  
 
På tross av noen begrensninger har vi gjennomført de fleste arrangementer, og har hatt 
padlerelaterte tilbud gjennom hele året. 
 
I vår ble det brått slutt på bassengtrening i mars. Vi måtte avlyse dugnad og åpen dag.  
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Sverigetur til Koster ble erstattet med overnattingstur til Risør som ikke var noe dårlig 
alternativ.   
 
 
Storesand Hvaler,  Bølgefestivalen og Telemarkspadleren som er arrangementer vi pleier å 
være med på, ble alle avlyst.  
 
Vi har hatt 49 tilbud til medlemmene, herav 3 aktiviteter med overnatting: 
 

• Vinterfesten ble arrangert 1. februar 
• Bassengtrening: vi rakk 9 ganger før vi ble nødt til å avlyse fra mars og det ble ikke 

mulighet for bassengtrening vinter 20-21. 
• Søndagsturer: 10 dagsturer 
• Onsdagsturer: Fra 29/4 – 30/9: 23 turer. I år også hver onsdag i juli.  
• Fullmåneturer: 2 ganger ila høsten 
• Overnattingsturer:  

o Telttur til skjærgården Risør i august  
o Bokhotellet Lyngørporten i september  
o Telttur til Ramsholmen sammen med havpadlerne i november 

 
 

 
Luciapadling 13. Desember: Vi padlet inn til sentrum med pyntede båter og innlagt allsang  
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Det er økende interesse for surfski med mange deltakere hver gang. Vi har utvidet stallen og 
har nå 3 Nelo 510 plastbåter i tillegg til 1 dobbel og 2 single Think glassfiberbåter. Alle 
medlemmer er velkomne til å være med på  trening/opplæring med surfski som er  hver 
mandag gjennom sesongen.  Det er et krav å ha hatt introduksjonsopplæring for å bruke 
surfski.  
 
Kurs: Vi deltok på årespikkekurs i januar ho Anders Thygesen   
Vi arrangerte 1. teknikkurs med 7 deltakere  
Vi arrangerte 4. grunnkurs med tilsammen 50 deltakere  
 
Styret var med på digitalt regionsmøte i Padleforbundet. 
 
Investeringer  
Vi har kjøpt inn 4 NDK Romany sport og sportive kajakker og 1 Nelo 510 surfski.  
 
Planer for 2021  
Vi fortsetter med samme aktivitetsnivå.  

Faste onsdagspadlinger ute med start 21. april  

Søndagsturer hver andre søndag i måneden 

Vi fyller 25 år i år og markerer dette med jubileumshelg på Malmøya i Viksfjord 3.-5. 

September. Mer informasjon kommer når det nærmer seg.  

Interessen for kajakk er vedvarende høy og vi satser på å holde 3-5 grunnkurs og 1 

teknikkurs også i 2021. Vi anbefaler alle å ta teknikkurs.  

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.  
 
Vi som sitter i styret ønsker å takke samtlige medlemmer som gjør at vi er en klubb i vekst. 
Spesielt takker vi alle som arrangerer kurs, kjører henger til bassenget, tar turlederansvar, 
eller på annen måte bidrar på arrangementene våre og gjøre  at det er gøy å være med å 
drifte Sandefjord Kajakk. 
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MED VENNLIG HILSEN STYRET I SANDEFJORD KAJAKK 2020

 
 

 

  



   

8 
 

Regnskap 2020 

Resultatregnskap 
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Balanseregnskap 
 

 
 

Revisjonsuttalelse 
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Forslag til budsjett 
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Valgkomiteens innstilling 
 

 


