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årsmøtedokumenter 

 
Saksliste:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen  
4. Behandle VLKKs årsmelding for 2019 
5. Behandle VLKKs regnskap for 2019 i revidert stand.  
6. Behandle eventuelle innkomne forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontigent for 2020  
8. Behandle VLKKs budsjett for 2020 
9. Gjennomgå og vedta organisasjonsplan  
10. 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 2019, Vestlofoten Kajakklubb 

Vestlofoten Kajakklubb ble stiftet våren 2003, og i 2008 meldte vi oss inn i Norges 
Padleforbund. Jevnt og trutt har medlemsmassen økt, og vi har hatt mange aktivitetstilbud. 

Pr 31. desember var det knapt 80 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. 

Våre aktiviteter i 2019:                   

Med bakgrunn i redegjørelse styret vil fremlegge under sak 6 har det vært svært liten 
aktivitet i klubben. 
Det har ikke vært invitert til onsdagspadlinger, for det har ikke meldt seg noen villige til å 
være turleder(e). 
Det har vært et par kajakkurs, men ikke i klubbens regi fordi styret har ikke sett seg i stand til 
å foreta nødvendig gjennomgang og revidering av HMS. 
Pga dårlig/utrygg teknisk stand på naustet «vårt» ble alt utstyr tatt bort, og vært lagret på 
klubben tilhenger. Gjennom året har noen personer benyttet seg av kajakker og hentet disse 
fra tilhengeren. 
For første gang i klubbens historie har et medlem utdannet seg til veileder, dette er høyeste 
mulige utdanning hos padleforbundet. 

 

Styrets arbeid generelt: 

Styret har hatt få møter med bakgrunn i at det ikke har lyktes klubben/styret å finne noen 
som ønsker å være en aktiv leder i styret/klubben. Morten Eilertsen har fortsatt likevel men 
under forutsetning at flere lederoppgaver ikke ble/ville bli utført fordi han ønsket klart å tre 
av som leder. 

Styre har bestått av:   

• Morten Eilertsen, leder 
• Johan Alexandersen, nestleder 
• Willy Ryan, Pernille Buschman, Martine Wicklund Musæus, styremedlemmer 
• Vivian Brun, varamedlem 
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Morten har tatt seg av kassererfunksjoner denne perioden, mens Tove H Olsen har ført 
regnskap og bilag. 

 

Eiendeler og økonomi i klubben 

8 kajakker: 2 stk Scott MV fra Seabird Designs, 1 stk Prijon Catalina, 2 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. 2 stk 
Prijon Seayak ble solgt i løpet av 2019.  
Dessuten: Pumpe, slepetau, årepose, diverse klistremerker, plastbanner med logo, beach-
flagg 

Ellers anser styret økonomien som relativt god, men kontantbeholdning ca kr 170000 
(140000 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.  

 

Kontigenter for 2019 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 Pernille Buschman  Martine W Musæus Willy Ryan 
leder  nestleder styremedl  styremedl   styremedl 
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Sak 5: Revidert regnskap 

Se vedlagte sakspapirer 

 

Sak 6: Innkomne saker 
 
Sak A: Oppløsning av klubben - fra styret  
Siden i fjor har styret måttet erkjenne at det ikke har vært mulig for 
styret/valgkomite/årsmøte/medlemmer for øvrig å finne en som ønsker å overta ledervervet 
i klubben. Sittende leder (på lang overtid) ønsker ikke å fortsette. 
Følgelig finnes ikke et fungerende og lovlig styre i klubben, og klubben kan dermed ikke 
fortsette som klubb, jfr vedtekter og NIFs lover. 

Styret fremlegger derfor et forslag om at klubben legges ned. Årsmøtet må vurdere dette. 

I tilfelle årsmøte går inn for nedleggelse må det tas stilling til hvordan klubbens eiendeler i 
form av utstyr og bankinnskudd skal disponeres. I tillegg krever NIFs og klubbens vedtekter 
at et vedtak om oppløsning må ha 2/3 tilslutning og skal stadfestes på nytt, ekstraordinært 
årsmøte ikke tidligere enn 3 måneder fra dagens dato. Også da må et oppløsningsvedtak 
fattes med 2/3 flertall. Alternativt kan oppløsning avlyses om det på dette tidspunkt er mulig 
å etablere et komplett styre som kan drifte klubben videre. 

Styrets forslag til vedtak: Klubben oppløses. 
Kommentar: Årsmøtet har selvfølgelig anledning til å bestemme annet, dersom det foreligger 
løsninger som gir grunnlag for dette. Dette avhenger hovedsakelig av hvorvidt klubben finner 
ny leder eller ikke. 

Videre vedtak: 
«Klubbens eiendeler disponeres slik: 
Se referat fra styremøte om mulige alternativer og vurderinger. 

Styret vurderer den samlede verdi av bankinnskudd og eiendeler til ca 200.000 kr. 

To forslag til disponering av utstyr:  
Alternativ 1: Tilhenger, 2 Scott, 1 Catalina med utstyr overføres til Leknes Ekstremsportklubb 
fordi de ønsker å tilby padleaktivitet. Dessuten et beløp kr 20.000. Antatt samlet verdi kr 
33.000 
3 Boreal Baffin, 1 North Point 65 og 1 dobbeltkajakk selges til medlemmer i klubben.  Antatt 
salgsverdi:  kr 18.000 
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Alternativ 2: Alle kajakker med utstyr (åre, vest, spruttrekk) tilbys medlemmer for følgende 
priser: 
Enkeltkajakker: kr 3000 
Dobbeltkajakken: kr 6000 
Tilhenger: kr 4000 
Antatt samlet salgsverdi: 28.000 
 
Klubben har pr februar en kontobeholdning, ca kr 140.000. Inntekter fra utstyrsalg vil 
tilkomme, til sammen kan det være snakk om 160-170000 kr i verdier. Disse midlene foreslår 
vi å forære til allmennyttige og ideelle formål: 

- BUA Vestvågøy (nasjonal frivillighet for barn og unge) gis kr 50.000,  
- Vestvågøy Røde kors 50.000,  
- Leknes Skiklubb resten 40-60.000, øremerket turløypa i Bymarka. 

Uansett disponeringer skal klubbens forpliktelser først gjøres opp, herunder f.eks leie 
postboks, web/internettløsninger, abonnementer, bankkostnader, servering møter etc. Pr 
dato skylder ikke klubben noe ekstraordinært, men i tiden frem til endelig oppløsning 
juni/juli, kan det fortsatt påløpe kostnader som eksemplifisert. 

Det tas forbehold om at nevnte disponeringer blir godtatt av Nordland Idrettskrets. 

Årsmøtet vil ha full anledning til å endre alle punkter i dette forslaget. 
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Sak 7: Medlemskontigenter 2020 

Styret foreslår følgende kontigenter: 

Standardkontigent (uendret) 
Familiekontigent - endres:   
 - hovedmedlem 
 - familiemedlem nr 2 
 - familiemedlem nr 3, 4, 5 osv 
     
Ungdoms- og studentkontigent (uendret)    
personer mellom 13 og 19 år + ordinære studenter 
                                                             
Barnekontigent (uendret) 
personer opp til og med 12 år 
 
Æreskontigent (uendret) 
Kontigentfritak for styremedlemmer (uendret) 
 

kr 300  
 
kr 300 
kr 200 
kr 100 
 
kr 200 
 
 
 
kr 0 
 
 
kr 0 

Familiekontigent må endres etter nye bestemmelser fra NIF: Hvert enkelt medlem må 
registreres og betale individuell kontingent, eventuelt få rabatt/fritak. 
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Sak 8: Budsjett 2019
Inntekter 2020
Kontigenter 15000
Kurs 30000
Treningsavgifter/basseng 1000
Kajakkleie 1000
Tilskudd 8000
Finansinntekt og annet 230

Sum inntekter 55230

Utgifter
Kjøp av kajakker/utstyr 0
Treningsavgifter / leie 8000
Instruktørkostnader 20000
Kurskostnader 5000
Utstyrsleie
Vedlikehold 2000
Kursstøtte 6000
Avskrivinger 8000
Postboks og finanskostnader 1030

Sum utgifter 50030

Overskudd / underskudd 5200
Underskudd kan dekkes av bankinnskudd
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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. Medlemsansvarlig sin 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. 

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 1 er 
veileder, 1 er turleder, 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. Leder  
b. Nestleder  
c. 3 styremedlemmer  
d. 2 varamedlemmer.  
e. 2 revisorer for kommende regnskapsperiode  
f. 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. 

 


