
 

 
 

Årsmøte 2021 - Vestlofoten kajakklubb - onsdag 10. mars 2021 
 

Protokoll 
 

Saksliste 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

9 stemmeberettigede til stede ved møtets start. Alle kontrollert medlemslista 

Nr 10 ankom under behanding av sak 4. 

 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Godkjent. 

 

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Disse ble valgt: 

Dirigent: Martine W Musæus 

Referent: Morten Eilertsen 

Underskrivere: Parsa Massahi, Margrethe S Nygård 

 

4. Behandle VLKKs årsmelding for 2020  

Årsmelding gjennomgått.  

Tilføyelse etter 1. avsnitt: Oppnevning av klubbens æresmedlemmer. 

Godkjent med nevnte endring. 

 

5. Behandle VLKKs regnskap for 2020 i revidert stand. 

Regnskap for 2020 er dessverre ikke ferdig. Forslag til regnskap sendes derfor ut til 

medlemmer så snart det er ferdig. Også revisorer skal ha en kontroll på regnskap.  

Epost kan benyttes. 

 

6. Behandle eventuelle innkomne forslag og saker. 

Eneste sak er at styret har sett på noen muligheter for nytt/annet klubbsted. Det har også 

vært et oppslag i avisa. 

Styret redegjorde for noen muligheter som ennå er på idestadiet: Klokkarvika ved Gravdal, 

Ramsvika, tomt på eiendom til «HC» i Stamsund. 

 



7. Fastsette medlemskontigent for 2021 

Styret foreslår ingen endringer. Vedtatt 

 

8. Behandle VLKKs budsjett for 2021 

Budsjett for 2020 godkjent som utgangspunkt for et budsjett for 2021. 

 

9. Gjennomgå og vedta organisasjonsplan 

Vedtatt slik den ble forelagt. 

 

10. Foreta følgende valg: 

a. Leder 

b. Nestleder. 

c. 3 styremedlemmer 

Sittende styre ble gjenvalgt: leder Martine W Musæus, nestleder Morten Eilertsen, 

styremedlemmer Vanja Johannesen, Peter Andresen, Espen Seierstad 

 

d. 2 varamedlemmer. 

Valgt: Geir Steinar Vestnes 

 

e. 2 revisorer for kommende regnskapsperiode 

Ingen valgt  

 

f. Representant(er) til Vestvågøy Idrettsråds årsmøte, Vinterpadletreff, Nordland 

Idrettskrets ting.  

Styret får fullmakt til å velge klubbens representanter. 

 

g. Valgkomité for neste årsmøte: 1 leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem 

Valgt: Parsa Massahi, Margrethe S Nygård. 

 

 

 

 

Protokoll bekreftet, Leknes den 10. mars 2021  

 

 

 

Margrethe S Nygård                                             Parsa Massahi 

 

 

  



Sak 4 
Årsmelding for 2020 

Pr 31. desember er det knapt 100 medlemmer i registeret, omtrent som året før. Hoveddelen er 

voksne. Ca 40 personer er registrerte med familiemedlemsskap.  

 

Klubben har pr mars 2021 2 registrerte æresmedlemmer: Terje Waag og Britt Jorunn Waag. 

 

Våre aktiviteter i 2020 

Det har vært svært liten aktivitet i klubben både på grunn av covid-19 og problemer med å få satt 

sammen et styre. Det har vært tre kajakkurs. Klubbens utstyr har vært lagret på klubbtilhengeren, og 

noen personer benyttet seg av kajakker. 

Styrets arbeid generelt 

Nytt styre ble konstituert 26. august og det nye styret har hatt noen møter, først og fremst om 

muligheter for et nytt naust eller nausttomt. 

Det nye styre har bestått av 

• Martine Wicklund Musæus, leder 

• Morten Eilertsen, nestleder 

• Peter Andresen, styremedlem 

• Vanja Johannessen, styremedlem 

• Espen Seierstad, styremedlem 

 

Morten har tatt seg av kassererfunksjoner denne perioden, Morten Eilertsen og Vanja 

Johannessen har ført regnskap og bilag. 

 

Eiendeler og økonomi i klubben 
10 kajakker: 2 stk. Scott MV PE fra Seabird Designs, 1 stk. Prijon Catalina, 3 stk. Boreal Baffin P2, 1 stk 

Boreal Baffin P3, 1 stk. Boreal Design Esperanto (dobbeltkajakk), 1. stk. Point 65 SeaCruiser og 1 Tahe 

Lifestyle Solo PE.  

Diverse årer, spruttrekk og vester.  

Pumpe, slepetau, årepose, diverse klistremerker, plastbanner med logo, beachflagg. 

Stor kajakkhenger. 

Styret anser økonomien som relativt god, med kontantbeholdning omtrent kr 140000 i bank ved 

årsskifte. Det er foretatt innkjøp av 2 kajakker i 2020. 

Satsene for kontingent for 2020 var 

• Hovedmedlem: kr 300 

• Familiekontigent 

o Hovedmedlem kr 300 

o Familiemedlem nr. 2 kr 200 

o Familiemedlem nr. 3, 4, 5 osv. kr 100 

• Barn: kr 0 for personer opp til 12 år. 

• Ungdom og studentmedlem: kr 200 (13-19 år + ordinære studenter) 



• Æreskontigent: kr 0 

• Kontingentfritak for styremedlemmer 

Det ble ikke krevd kontingent for 2020 på grunn av lite aktivitet. Kursdeltagere har betalt kontingent. 

 

Sak 5 
Revidert regnskap. Se vedlagte sakspapirer. 

 

Sak 6 

Det har ikke kommet inn noen saker. Vi viderefører sak om klubblokale / naust. 

 

Sak 7 
Medlemskontigent 2021 

Styret foreslår at kontingent forblir uendret. 

Hvert enkelt medlem må registreres og betale individuell kontingent, og eventuelt få rabatt/fritak. 

 

  



Sak 8 
Budsjett. Styret foreslår at budsjett vedtatt i 2020 brukes også for 2021: 

Budsjett 
Inntekter 2020 2021

Kontigenter 15000 15000

Kurs 30000 30000

Treningsavgifter/basseng 1000 1000

Kajakkleie 1000 1000

Tilskudd 8000 8000

Finansinntekt og annet 230 230

Sum inntekter 55230 55230

Utgifter

Kjøp av kajakker/utstyr 0 0

Treningsavgifter / leie 8000 8000

Instruktørkostnader 20000 20000

Kurskostnader 5000 5000

Utstyrsleie

Vedlikehold 2000 2000

Kursstøtte 6000 6000

Avskrivinger 8000 8000

Postboks og finanskostnader 1030 1030

Sum utgifter 50030 50030

Overskudd / underskudd 5200 5200

Underskudd kan dekkes av bankinnskudd

 
 

 

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. 

Styret behandler vanlige styresaker i forbindelse med aktivitetene. 

Nødvendige funksjoner ellers gjennom året ivaretas slik: 



Medlemsansvarlig skal ajourholde medlemsregisteret. Medlemsmassen er på ca 100 personer.  

Utstyrsansvarlig holder oppsyn med klubbens eiendeler. 

Turledere melder fra når de kan være turledere. 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 sørger for å bestille basseng, oppgi vippsnummer og at deltakere betaler og merker 

med «Basseng». 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 holder kurs for klubben. 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. 

 

Sak 10 
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. 1 representant til Nordland 

idrettskretsting i Bodø.  

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 representert. 

 


