Årsmøte 2019
Vestlofoten Kajakklubb
mandag 25. mars 2019

årsmøtedokumenter

Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenne de stemmeberettigede.
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Behandle VLKKs årsmelding for 2018
Behandle VLKKs regnskap for 2018 i revidert stand.
Behandle eventuelle innkomne forslag og saker.
Fastsette medlemskontigent for 2019
Behandle VLKKs budsjett for 2019
Gjennomgå og vedta organisasjonsplan
Foreta følgende valg:
a. Leder
b. Nestleder.
c. 3 styremedlemmer
d. 2 varamedlemmer.
e. 2 revisorer for kommende regnskapsperiode
f. Representant(er) til Vestvågøy Idrettsråds årsmøte, Vinterpadletreff, Nordland
Idrettskrets ting.
g. Valgkomité for neste årsmøte: 1 leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem
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Sak 4:
Årsmelding for 2018, Vestlofoten Kajakklubb
Vestlofoten Kajakklubb ble stiftet våren 2003, og i 2008 meldte vi oss inn i Norges Padleforbund.
Hele tiden har medlemsmassen økt, og vi har hatt mange aktivitetstilbud.
Pr 31. desember var det knapt 100 medlemmer i registeret, omtrent som året før. Hoveddelen er
voksne. Ca 40 personer er registerte med familiemedlemsskap. Noe tid er brukt på å rydde i
registeret, herunder slette personer med utestående kontingent for mer enn et år. Ca 20 personer
ble fratatt sitt medlemsskap på grunn av manglende betaling av kontingent.
I facebokgruppa er det vel 370 følgere av klubben, både medlemmer og andre. Opp ca 70 fra i fjor.

Våre aktiviteter i 2018:
•

Onsdagspadlinger: Omtrent hver onsdag fra påske til og med oktober. Onsdagspadlingene
har hovedsakelig foregått i området Steine – Stamsund –Ure - Storfjord. Ca en gang i
måneden har det vært forsøkt flyttet startsted for å få mer variasjon.
Dessverre registrer vi en nedgang i deltakere på disse turene. Samtidig later det til at padling
blir stadig mer populært. Et aktuelt spørsmål er derfor: Hvordan kan klubben og
klubbaktivitetene bli attraktive for flere? Eller kan det være slik at kajakk er blitt slik
fritidsaktivitet at man ønsker fri fra så mye som mulig og velger derfor helst venner på tur, i
stedet for «ukjente» fra klubben?
Oppslutning på onsdagene har variert fra en liten håndfull til vel 10 personer.
• Kurs: Klubben har arrangert både grunnkurs og teknikkurs i havpadling. Det er delt ut rundt
30 våttkort/oblater, inklusive noen oppgraderinger fra grunnkurs til teknikkurs. Instruktører
har vært Johan Alexandersen, Pernille Buschman og Morten Eilertsen.
Det kom ikke inn søknader fra medlemmer om kursstøtte for kurs eller videre utdanning.
• Bassengtreninger: Det har vært 5 bassengtreninger, med fokus på div teknikk og
redningsøvelser. Det er alltid god plass i bassenget, så kom gjerne flere!

• Dugnadsarbeid: Vedlikehold av utstyr og kajakker. Dessuten et større arbeid med å bytte ut
en av naustets forfalne vegger. Flere har deltatt men primus motor for dette arbeidet var og
er Johan A.

• Vinterpadletreffet: Klubben er en av 5 eierklubber av foreningen Vinterpadletreffet. Denne
foreningen står bak et årlig arrangement med fokus på padling i vinterlige forhold. Innholdet i
treffet er turer og workshops der padlere kan lære seg nye ting og/eller bygge videre på
ferdigheter de alt har, sammen med en stor gruppe erfarne og kyndige padlere og veiledere.
VPT og klubben håper flere herfra deltar neste gang.
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Klubbmedlemmer har forøvrig deltatt på:
•

Klubbturer med andre klubber: Bodø Kajakklubb, Leknes Padleklubb, Vesterålen Padleklubb,
Lofoten kajakklubb mv.

•

NM i grønlandsrulle.

•
•
•

Styremøte i Vinterpadletreffet, Morten Eilertsen
Vinterpadletreff i Offersøy, Lødingen
«Ferie for alle» - SKJEDDE NOE I ÅR?

Presentasjon på nett og media:
•

Websiden www.vlkk.no er fullstendig oppegående, og det meste av informasjon er lagt opp
slik at det ikke trenges mye vedlikehold. Innholdet er generelle tekster om aktiviteter og
diverse bilder, samt informasjon om og fra styrets arbeid.

•

Facebook-gruppa som ble opprettet i 2012 har vært godt brukt. Her har påminnelser om
turer, invitasjoner til turer, tips og bilder blitt lagt ut. Pr feb 2019 er det vel 370 personer i
gruppen, de fleste fra klubben, men også en del padleinteresserte utenfra. Det finnes også
en «facebook-side» med vel 200 følgere. Denne slettes i disse dager, da det kreves noe
innsats for å vedlikeholde og facebok-gruppa ansees som tilstrekkelig.

Styrets arbeid generelt:
Gjennom 2018 har det siden årsmøtet vært styremøter der ulike saker har vært behandlet. Blant
annet gjennomgang av aktiviteter, eiendeler, økonomisk status, kurs og retningslinjer for turer og
sikkerhet. I tillegg har vi gjort en del fundering og sonderinger rundt muligheter for å få et eget naust.
Enten ved å overta ved kjøp det naustet vi låner i dag, eller erverve tomt og bygge nytt. Dette er nok
et langtekkelig prosjekt, og fordrer blant annet deltakelse fra medlemmer ifm dugnad for bygging
eller lignende. Klubben har fått tilsagn på betydelig økonomisk støtte, kr 100.000, dersom vi klarer å
realisere nybygg.
Styre har bestått av:
•
•
•
•

Morten Eilertsen, leder
Johan Alexandersen, nestleder
Willy Ryan, Rebekka Laanke, Martine Wicklund Musæus, styremedlemmer
Martin Kristiansen, Vivian Brun, varamedlemmer

Morten har tatt seg av kassererfunksjoner denne perioden, mens Tove H Olsen har ført regnskap og
bilag.
Det har vært ett medlemsmøte, avholdt rett etter årsmøtet. Ellers har klubbrelaterte saker vært
naturlig diskusjonstema blant medlemmer og styremedlemmer på turer, der meninger, ideer har blitt
luftet, diskutert og noen ganger iverksatt.
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Enklere styrearbeid og saksforberedelser har også vært gjort via sosiale medier/meldingstjenester.

Eiendeler og økonomi i klubben
9 kajakker: 2 stk Scott MV fra Seabird Designs, 2 stk Prijon Seayak, 1 stk Prijon Catalina, 1 stk Boreal
Design Baffin, 1 stk Boreal Design Esperanto (dobbeltkajakk), Point 65 SeaCruiser og den nyeste en
Boreal Baffin P2. Alle med tilhørende årer, spruttrekk og vester. Stor kajakkhenger.
Dessuten: Pumpe, slepetau, årepose, diverse klistremerker, plastbanner med logo, beach-flagg
Alt dette har vi fått låne gratis plass til i et naust på Steine – klubbnaustet vårt.
Ellers har det vært litt vedlikehold og utskifting av utslitt tilbehør som spruttrekk og vester og
lignende.
Ellers anser styret økonomien som relativt god, men kontantbeholdning ca kr 140000 (130000 for ett
år siden) i bank pr årsskifte. Stor kursvirksomhet og et bedre og enklere innbetalings- og purresystem
bidrar til større inntekter. Det er ikke foretatt større innkjøp.
En del av de registrerte medlemmer betaler ikke sin kontingent, men de blir etter hvert slettet. En del
melder seg ut pga flytting og endring av interesser, mens andre ikke sier noe. Av pr 20. feb 2019 er
det registrert 100 medlemmer, og det er 20 utestående kontigentkrav for 2018. Disse utgjør ca 5000
kr.

Kontigenter for 2018 var:
Hovedmedlem:
kr 300
Barnekontigent:
kr 0 for personer opp til 12 år.
Familiemedlemsskap: kr 550 (når familiemedlemmer bor under samme tak)
Ungdomsmedlem:
kr 200 (13-19 år)
Æreskontigent:
kr 0
Kontigentfritak for styremedlemmer

Hjertelig padlehilsen styret

Morten Eilertsen Johan Alexandersen
leder
nestleder

Rebekka K Laanke
styremedlem

Martine W Musæus
styremedlem

Willy Ryan
styremedlem

Årsmøte, saksliste og årsmelding for 2018, Vestlofoten Kajakklubb

Sak 5: Revidert regnskap
Se vedlagte sakspapirer

Sak 6: Innkomne saker
Sak A: Klubbnaust – fra styret
Gjennom en tid har styret sett på saken med naust, med utgangspunkt at det vi disponerer i
dag er fallferdig. Det viser seg at eiere pr nå ikke er interessert i hverken å selge eller bruke
penger på vedlikehold. Klubben vedtok i fjor og utførte vedlikehold for ca 10000 kr i form av
å restaurere langveggen mot sørvest. Resultatet av dette ble bra. Det er vurdert å gjøre en
del på røstveggen der døra er. Denne veggen er, som resten av naustet dårlig.
På årsmøtet i fjor ble følgende vedtatt:
«Styret gis mandat til å utrede og eventuelt inngå avtaler om leie eller kjøp av egnet
klubblokale. En leiepris må være slik at den ikke medfører «anstrengt» økonomi, mens en
eventuell kjøpesum begrenses oppad til kr 200.000, gjeldende for 2018. Dette beløp skal
også inkludere eventuelle kostnader tilknyttet reparasjoner/oppgraderinger og tilpasninger
til vår aktivitet. Alternativt kan et nybygg med material- og anleggskostnader innenfor
samme ramme vurderes. Klubben kan få en gjeldsforpliktelse på inntil ca 80.000 kr, som ut
fra regnskapshistorie og aktivitet de siste årene bør kunne innfris i løpet av 2-4 år. Man bør
likevel tilstrebe så lav total kostnad som mulig.»
Som et resultat av dette sendte klubben en søknad om støtte til Sparebankstiftelsen og fikk
tilsagn på kr 100000, og utbetales dersom et byggeprosjekt gjennomføres.
Dessuten: Årsmøtet ga tilslutning til å bruke en del midler på å ruste opp nåværende naust
både fordi det det trengs og som en takk for gratis leie i alle år. Det ble brukt ca 10000 på
dette.
Styrets forslag: «Klubben ved styret arbeider videre med saken, enten ved igjen å prøve på
nytt å få kjøpt dagens naust, eller finne annen velegnet lokasjon, primært på Steine. I tilfelle
en god løsning finnes og dette innebærer bygging, forventes noe innsats fra klubbens
medlemmer i form av f.eks dugnadsarbeid.»
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Dersom alle medlemmer bidrar med 2-3 arbeidstimer hver, vil vi ha 2-300 timesverk til
disposisjon og det er mulig å få til mye med slik arbeidsmengde. Utfra erfaringer om at ikke
alle kan eller vil stille på slike tiltak, har ulike foreninger brukt ulike modeller der en mulighet
har vært å kjøpe seg fri fra dugnadsarbeid, og frikjøpet brukes til å engasjere andre.
Årsmøtet oppfordres til å diskutere rundt denne problemstillingen.

Sak B: Vinterpadletreffet – fra styret
Som nevnt i årsberetning er VLKK med i Vinterpadletreffet, en organisasjon driftet av 5
klubber i regionen: Lofoten kajakklubb, Vesterålen padleklubb, Harstad kajakklubb, Bodø
kajakklubb og oss. Et årsmøte med delegater fra disse klubben vedtar retningslinjer for
treffet og oppnevner et styre. Vinterpadletreffet har ett arrangement i året –
Vinterpadletreffet, og som navnet kanskje indikerer avholdes dette i begynnelsen av mars
hvert år. I år var treffet i Saltstraumen-området.
En av ideene med dette treffet er at arrangementet sirkulerer mellom eierklubbene og
forskjellige steder fra år til år. Det er i 2019 4 år siden treffet sist ble arrangert i Lofoten.
Styret har drøftet og vil foreslå at klubben søker - alene eller sammen med Lofoten
kajakklubb – om å få arrangere et treff i 2021.
Søker forventes å vurdere og foreslå en egnet lokasjon, utarbeide et aktivitetsprogram og
foreslå padlesteder, og naturlig nok stille med noen personer til en stab foran og under
treffet. Vinterpadletreffets styret blir også deltakende i arbeidet. De siste treffene har
omhandlet fra 50 til 100 padleglade personer, og en omsetning på 2-3000 per person.
Vinterpadletreffet har selvstendig økonomi og regnskap, og er således av liten økonomisk
risiko for arrangørklubb.
Gjennom de siste år har styret i VPT sørget for/bidratt til å finne gode turledere og
aktivitetsledere for det som skjer på treffet. Herunder vanlige turer, tekniske workshops og
andre aktivitieter under treffet. Disse kan handle om matlaging, reparasjoner, yoga (!),
førstehjelp, vhf-radio etc. Se websiden www.vinterpadletreffet.no for mer informasjon. I
vårt område er det flere muligheter, både på denne øya og i nabokommunene lengre vest.
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Sak 7: Medlemskontigenter 2019
Styret foreslår følgende kontigenter:
Standardkontigent
Familiekontigent
Ungdoms- og studentkontigent

kr 300 (uendret)
kr 550 (uendret)
kr 200 for personer mellom 13 og 19 år + ordinære studenter
(uendret)
Barnekontigent
kr 0 for personer opp til og med 12 år. (uendret)
Æreskontigent
kr 0 (uendret)
Kontigentfritak for styremedlemmer (uendret)
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Sak 8: Budsjett 2019
Inntekter
Kontigenter
Kurs
Treningsavgifter/basseng
Kajakkleie
Tilskudd
Finansinntekt og annet
Søknad støtte
Tilskudd f.eks LAM
Sum inntekter
Utgifter
Kjøp av kajakker/utstyr
Treningsavgifter / leie
Instruktørkostnader
Kurskostnader
Utstyrsleie
Vedlikehold
Kursstøtte
Avskrivinger
Postboks og finanskostnader
Kjøp eller leie av naust - uvisst, se sak 6
Sum utgifter
Overskudd / underskudd
Underskudd kan dekkes av bankinnskudd
* For sammenlignings skyld er budsjett for 2018 tatt med.

2019
20000
30000
1000
1000
8000
230

2018
20000
40000
1000
1000
8000
200

100000
50000
210230

70200

8000
8000
20000
5000

8000
8000
20000
5000

2000
6000
8000
1030
200000
258030

2000
6000
8000
2000
51000

-47800

19200
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Sak 9: Organisasjonsplan
Klubben har en ganske enkel struktur, som har en naturlig sammenheng med hvordan klubben
drives, og hvilke aktiviteter klubben har.
Styret ivaretar klubbens interesser mellom årsmøtene. Består av leder, nestleder, 3 styremedlemmer
og 2 varamedlemmer. Økonomien oversees av kasserer, som oftest er et av styremedlemmene.
Behandler vanlige styresaker i forbindelse med aktivitetene.
Klubben har ingen spesielle eller faste aktivitetsgrupper, og har dermed ingen gruppeansvarlige.
Nødvendige funksjoner ellers gjennom året ivaretas slik:
Medlemsansvarlig: Klubben har etter hvert en medlemsmasse på snart 100 personer. Det er
registrert flere, men vi antar at noen blir borte ettersom gjennomgang av innbetalinger og purringer
avdekker utmeldinger.
Medlemsansvarligs oppgave er å ajourholde medlemsregisteret.
Naustansvarlig: Oppsyn med klubbens eiendeler, og naustet vi låner.
Turledere: Utpekes blant de som deltar på oppsatte klubbturer. Det forventes at turleder har
kompetanse til å vurdere deltakernes erfaring med padling og avgjøre tur etter padlernes erfaring og
værforhold. Turlederinstruks foreligger. Turleder sørger også for at gruppen har med
sikkerhetsutstyr.
Bibliotekar: Vi eier en håndfull padlerelaterte filmer/videoer. P.t. er Anne Kirsti Larsen vår
bibliotekar. Lån avtales med henne.
Bassengansvarlig: Den som sørger for å bestille basseng, og ta mot betaling fra deltakere og føre inn
på klubbens konto, sammen med bilagsrapport. Bassengtrening og øvelser er uplanlagte og foregår
etter den enkelte deltakers initiativ. Det er rundt 5 bassengtreninger pr sesong, og foregår vanligvis i
tiden oktober – mars. Bassenginstruks foreligger.
Instruktører: Til vanlig arrangerer klubben to grunnkurs i året for nye medlemmer. Kursene er i
henhold til padleforbundets kursplaner. Vi har for tiden 4-5 sertifiserte instruktører, hvorav 2 er
turledere, mens de andre er aktivitetsledere. Planlegging og gjennomføring gjøres hovedsakelig av
instruktørene alene, og innen klubbens retningslinjer. Det finnes andre medlemmer som innehar
kompetanse, men har ikke virket som instruktører i klubbregi de siste to-tre årene.
All padling i klubbregi skjer innenfor rammene av våre HMS-dokumenter.
Gruppeledere: I tilfelle det oppstår ønske om nye aktiviteter i klubben, foruten havpadling,
oppnevnes en gruppeleder. Aktivitetsgruppa består så lenge interessen for aktiviteten er tilstede og
det finnes villig(e) gruppeleder(e). Gruppens aktivitet skal være i henhold til NPFs idealer og i
henhold til klubbens rammer for HMS. Mulige grupper kan være spesielt tilrettelagt aktivitet, kano,
flattvann o.l.
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Sak 10: Valg
Foreta valg av:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Leder
Nestleder
3 styremedlemmer
2 varamedlemmer.
2 revisorer for kommende regnskapsperiode
2 representanter til Vestvågøy Idrettsråds årsmøte april 2019.
1 representant til Nordland idrettskretsting i Bodø, ikke i 2019.
g. Valgkomité for neste årsmøte: 1 leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem

Til punkt f foreslås at styret gis mandat til å utnevne representanter til møter der klubben ønsker å
være tilstede.

