
Årsmøte 2023
Os Padleklubb

Dato: 10. mars 2023 kl. 19.00
Sted: Peppes Pizza på Os



Agenda årsmøte 2023 Os padleklubb

• Velkommen
• Opptelling/godkjenning av stemmeberettigede
• Valg av dirigent (ordstyrer)
• Valg av protokollfører (referent)
• Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
• Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
• Årsmelding 2022
• Regnskap 2022
• Budsjett 2023
• Kontrollutvalets beretning 2022
• Innkomne saker:

o Ingen saker meldt

• Kontigentsatser for 2023:
o Enkeltmedlemskap: 400,-
o Familiemedlemskap: 600,-
o Naustleie: 650,-

• Valg:
o Valg av leder
o Valg av nestleder
o Valg av styremedlemmer
o Valg av varamedlemmer
o Valg av kontrollutvalg
o Valg av valgkomite

■ Innstilling frå styret:
Medlemmer: Eivind Skaftå, Kristin Nicolaisen
Varameldem:

Vedlegg I - Innkalling til årsmøte og foretningsorden
Vedlegg 2 - Årsmelding 2022
Vedlegg 3 - Rekneskap 2022 og budsjett 2023
Vedlegg 4 - Kontrollutvalgets beretning 2022
Vedlegg 5 - Innstilling fra valgkomiteen



Til Medlemmene i Os Padleklubb

Os 06.02.2023

Innkalling til årsmøte i Os Padleklubb

Fredag 10. mars 2023 klokken 19:00

Møtested: Peppes Pizza på Os

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest mandag 24. februar 2022.

Sakene kan sendes til beatemoberg70@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden
(www.ospadleklubb.com ) en uke før årsmøtet.

Husk å betale kontingent for 2023 før møtet, sånn at du har stemmerett:-)

I forlengelsen av årsmøtet tar vi et medlemsmøte for å snakke om ønsker for padlesesongen
2023.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret



FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTE I OS PADLEKLUBB

1. Årsmøtet ledes av den valgte ordstyrer. Protokollen føres av de valgte sekretærer, som
selv fordeler arbeidet.

2. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedraget og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden
til 5 minutter første gang og 3 minutter andre og tredje gang. Representanter som forlanger
ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. Ordstyrer kan foreslå forkortning av taletiden
og strek for de inntegnede talere.

3. AIie forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med organisasjonens og
representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake - og nye forslag ikke settes
fram etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare
fremmes i saker som står på saklisten.

4. AIie vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NIFs lov
fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og imot



ÅRSMELDING for 2022
Styret i 2022
Beate Moberg - leder
Wenche Lilletvedt - nestleder og kasserer
Gordon Skogstrand - styremedlem
Ove Krey - styremedlem og materialforvalter
Eivind Skaftå - styremedlem med ansvar for nettsider og kurs
Kristin Nicolaisen - varamedlem

Kontrollkomite:
Kjersti Herdlevær - kontrollkomitemedlem
Øystein Svalheim - kontrollkomitemedlem

Valgkomite:
Håkon A. E. Johansen - medlem
Elin Austevoll - medlem
Gunn Cecilie Omre - varamedlem



Sammendrag av aktiviteter og
virksomhet

Også i 2022 var det stor aktivitet i
klubben med faste aktiviteter som
onsdagstreninger, søndagspadlinger
og andre turer for medlemmer og
padlevenner. Det har vært stor
deltakelse på det meste av
arrangementer og treninger som vi
har gjennomført. Vi kan se at
padlegleden vokser og padlerne våre
opplever økende mestring og stadig
større trygghet i kajakken og i vannet.

Os padleklubb ønsker å skape
padleglede for alle, og jobber for å
finne en god balanse mellom ulike
aktiviteter som skaper padleglede.

Verdiene våre er trygg, raus og nytenkende.
• Trygghet prøver vi å skape gjennom å ha fokus på å padle på en sikker måte, vi vil

skape et miljø fri for diskriminering, trakassering og rasisme. Samtidig vil vi jobbe for
å trygge padlernes rettigheter på vannet.

• Raushet vil vi vise gjennom toleranse, være inkluderende og være åpne og
tilgjengelige

• Nytenkning vil vi vise gjennom å være åpne for nye ideer, vi vil tenke nytt for å skape
mer aktivitet og vi vil være nysgjerrige.

Vi jobber for å skape en klubb med godt miljø og engasjerte medlemmer med samhold og
motivasjon. Vi ønsker å organisere klubben vår så godt at vi skaper gode rammer for åta imot
nye og ivareta eksisterende medlemmer.

Os padleklubb ønsker at den enkelte skal føle gleden ved å padle og ha det gøy på vannet. Vi
legger vekt på at den enkelte skal kunne utvikle seg basert på egne ønsker og behov gjennom
trening og veiledning. I et fellesskap kan den enkelte strekke seg mot nye ferdigheter og
samtidig være til inspirasjon for andre. På den måten ønsker vi at flest mulig skal føle
mestring og padleglede. Veldig mye av vår aktivitet skjer gjennom lek og morro i og på
vannet.

Våre medlemmer skal kunne utvikle seg og vi legger til rette for de som ønsker å klatre på
våttkort-stigen for å kunne bli profesjonell aktivitetsleder/veileder for andre. Os padleklubb
jobber for å få på plass egne instruktører og vi skal tilby egne kurs etter NPF sin våttkortstige
for havpadling.

Trygghet og sikkerhet er en premissgiver for all aktivitet i klubben. Gjennom lek og morro
legger vi vekt på at den enkelte skal lære grunnleggende padlesikkerhet og kunne ferdes trygt



på vannet. Samtidig skal en kunne sette grenser for hva som er forsvarlig både når en padler
alene og sammen med andre.

Målet til Os padleklubb er:
•
•
•

•
•

•
•

Å ha aktiviteter innen havpadling
Å utvikle medlemmene sin kompetanse
Å være et naturlig valg for padlere i
nærmiljøet og andre som ønsker å være
med i klubben vår. Vi skal være et
samlingssted for gode padleopplevelser
med et inkluderende miljø i trygge
ratruner for padlere på alle nivå
Å ha aktiviteter for barn
Skape et aktivt padlemiljø både i og
utenfor klubben
Jobbe for samhold og fellesskap
Samarbeide med andre klubber

Vi skal tilby nye og eksisterende medlemmer gode padleaktiviteter tilpasset medlemmene sine
ønsker. Klubben skal ivareta de formelle lovkravene og ha en god og forsvarlig drift. Vi har
en god klubb med engasjerte medlemmer som stiller opp for klubben. Os padleklubb skal
skape et fellesskap og et felles samlingssted for kajakkpadlere, gjennom regelmessig aktivitet
i form av trening og padleturer.

Innsatsområder:
• Bli kjent i nærområdet vårt
• Helse, miljø og sikkerhet
• Kompetanseutvikling
• Padleglede og -opplevelser
• Organisasjonsutvikling

Delmål for Os padleklubb:
• Gjennomføre faste padleaktiviteter

gjennom sesongen som ukentlige
treninger og månedlige padleturer.

• Gjennomføre temakvelder/workshops
• Delta og bidra på aktiviteter og samlinger for aktivitetsledere, turledere og veiledere
• Øke antall aktive medlemmer
• Flere kompetente trenere og ledere - flere med aktivitetslederkompetanse
• Øke padlefaglig- og organisasjonsfaglig kompetanse i klubben gjennom samarbeid

med NPF
• Tydelig organisering og ansvarsfordeling for gjennomføring av aktiviteter i klubben
• Være gode på holdnings- og sikkerhetsarbeid gjennom padleaktiviteter



Klubbens ansvar
• Os padleklubb har et hensiktsmessig planverk
• Vi gjennomfører aktiviteter i henhold til klubbens visjon, verdier og mål
• Vi motiverer medlemmene til utdanning gjennom våttkortstigen (fra Introkurs til

aktivitetsleder og evt. videre)
• Legger til rette for kompetanseheving for aktive medlemmer
• Arbeide aktivt for å øke rekrutteringen av nye medlemmer
• Rekruttere og ivareta ledere, instruktører og andre engasjerte medlemmer
• Tilrettelegger for samarbeid med andre klubber
• Aktiv kommunikasjon med NPF og dialog med kommune og BOF
• Arbeide for et rent idrettslag og et padlemiljø fritt for diskriminering og trakassering

Medlemmer
Totalt antall betalende medlemmer i 2022: 35 kvinner (17 i 2021) og 41 menn (26 i 2021) +
16 barn (5 i 2021).
Av disse er det 21 familiemedlemskap i 2022 (14 i 2021 ). Det har vært en stor økning i
medlemsmassen siste året.

Vi prøver å promotere klubben gjennom Facebook og Instagram. Vi ser at dette tiltrekker oss
medlemmer.

Aktiviteter

Årsmøte
Årsmøte for 2022 ble avholdt 14. mars
2022 på Peppes Pizza på Os.

Styremøter
Det har vært holdt 8 styremøter. 6 i 2022
og 2 styremøter er avholdt våren
2023. Referat finnes på dropbox, men er
ikke publisert på hjemmesiden.

Bassengtrening
Det har ikke vært avholdt bassengtrening,
men vi har 2 til gode hos Osbadet.

Onsdagstreninger
Det har vært gjennomført ukentlige treninger i perioden 23. mars - 28. september 2022.
Alle onsdagstreninger har hatt utgangspunkt på Halhjem kl. 18:00-20:00. Antall deltakere på
treningene har vært stabilt høyt. Vi har en kjerne som er fast med og noen som varierer, og
har ofte også hatt med oss gjester fra andre klubber. Vi har prøvd å kombinere tur og



teknikktrening for å treffe alle. Når det kommer til teknikktrening har vi hatt fokus på svinger,
støttetak, balanse, styretak, kanting, egenredning, kameratredning og rulletrening.

Søndagsturer
Det har vært arrangert 11 søndagsturer i 2022 fra januar-desember. Det ble ikke gjennomført
søndagstur i juli pga ferie. I desember tok vi heller en romjulstur. Det har vært turer den siste
søndagen i hver måned.



Nisse- og lyspadling
7.12. arrangerte klubben nisse- og lyspadling. 7 deltakere var med på turen med pyntede
kajakker, nisseklær/-lue. Vi hadde strandhogg i Mobergsvikjo med bål og premiering til beste
kostyme og finest pyntet kajakk.



Romjulstur
28. desember gikk årets siste padletur med klubben fra Halhjem. Medlemmene fikk seg en
flott tur i nydelig padlevær.



Helgeturer

14.5. arrangerte klubben til padletur på Nordåsvannet.

16.5. inviterte klubben til padletur fra Lysefjorden til Skorpo, Kuskjæret, Ervikane og tilbake
til Lysefjorden.



4.6. inviterte klubben til pinsetur til Nærøyfjorden og Aurlandsdalen





4.9. inviterte klubben til helgetur til Tysnes, Godøysund og Solstråleøya



Andre turer
Det har vært større aktivitet enn noen gang i Os Padleklubb. Det har vært stor aktivitet på
sjøen og vi ser at flere av medlemmene våre inviterer andre med seg på tur gjennom
Facebooksiden til klubben. Det er akkurat dette vi ønsker. Stor aktivitet og at medlemmene tar
initiativ til padleaktiviteter også utenom de regelmessige aktivitetene gjennom klubben.



Sosial samling med avslutning av padletrimmen 1.10.2022

1. oktober hadde klubben sosial avslutning av padlesesongen og padletrimmen 2022.
Arrangementet ble holdt utenfor klubbnaustet på Halhjem. Der markerte en litt
forskjellig og hadde en hyggelig samling for alle som deltok.

Kurs
Grunnkurs ble avholdt våren 2022. Vi hadde tre deltakere, og alle har fortsatt som aktive medlemmer
i klubben. Instruktør var Bernt Skeie, og Eivind Skaftå hospiterte for å få praksis.

For å øke kompetansen i klubben og styret har vi lenge hatt ønske om å få utdannet flere
aktivitetsledere. I 2022 har Eivind Skaftå, Beate Moberg og Ove Krey tatt dette kurset. Dette gjør at
det er enkelt for klubben å selv arrangere grunnkurs, og det er også med å fremme både sikkerhet og
kompetanseheving på turene/treningene våre.



Samarbeid med Bergen og Omegn Friluftsråd og Bjørnafjorden kommune
I 2022 har Os padleklubb hatt samarbeid med BOF og Bjørnafjorden kommune for å kunne legge til
rette for enda betre padleopplevelser i Bjørnafjorden kommune. Resultatet av dette samarbeidet er
at vi skal få satt opp en padlehuk på Kuskjæret på Forstrøno i 2023 og trolig en på Langøy og en i
Ervikane deretter. Os padleklubb har sagt seg villig til å bidra med tilsyn av padlehuken på Kuskjæret.

HMS
Det har ikke blitt gjennomført HMS kurs for styret eller medlemmer i 2022. Klubben har
likevel hatt fokus på HMS bl.a. gjennom å formalisere og dokumentere rutiner og sjekklister
for:

• Risikovurderinger av ulike hendelser som kan inntreffe ved aktiviteter gjennom
klubben

• Sjekklister for gjennomføring av treninger, turer og kurs med Os padleklubb
• Turlogg for turer
• Regler for utlån av kajakker og utstyr
• Regler for utleie av plass i naustet til Os padleklubb
• Retningslinjer for padlere i Os padleklubb

Hva er det viktig å tenke på
• Tur i regi av klubben
• Produktkontrollloven
• Påhviler alltid et ansvar på den mest erfarne
• «Arrangert tur» - det kommer alltid noen som ikke hadde reist alene
• Oversikt over deltakere- navn, kontaktinformasjon, ferdigheter
• Forsikring/ansvar

Sikkerhet
• HMS
• Risikoidentifikasjon
• Risikoreduserende tiltak
• «Forstå hva vi holder på med»
• Hjelpemiddel: HMS-reglene
• Mestring vs. utfordring
• Turleder har myndighet til å sette grenser
• Forstå andre sjøfarende - sjøvettreglene, båtførerprøven, navigasjon, sjømerker

Utstyr:
• Kajakk
• Åre



• Spruttrekk
• Vest
• Kle deg etter vanntemperaturen
• Årepose
• Taueline
• 1. hjelp
• Vindsekk
• Telefon - i vesten
• Ekstra klær
• Flyte
• Hjelm
• Lys

Teknikk:
• HMS introduksjon
• Være enige om at vi er enige
• Kryssinger; samlet. En foran og en bak
• Pass på hverandre: to og to. En foran og en bak
• Signal for samling - åre opp
• Signal for retning - åre høyre /venstre
• Egenredning
• Kameratredning
• Bevisstløs person
• Tauing

Styret planlegger å gjennomføre to HMS-kurs hvert år for styrets medlemmer som også er
ansvarlige for turer og onsdagstreninger i regi av klubben.



Hvordan skape økt padleaktivitet? Bli
kjent i egen skjærgård

Vi signerte kontrakt med Trimpoeng for 2022
for å etablere «Padletrimmen Os». Kostnaden
var ca. 6000,-, og vi fikk veldig god respons
på konkurransen. Konkurransen varte fra 15.
april til 30. september og det deltok 72
personer. Disse sjekket inn 2590 ganger på 51
ulike tunnål spredd rundt i Os og i områdene
rundt.

Vi ser helt tydelig at Padletrimmen Os 2022
var et svært populært tilbud til padlere i
klubben og hos andre. Det var flere padlere
ute på sjøen og på steder som vi ellers ikke
møter på padlere. Tilbakemeldingene er at
dette var et kjekt tiltak som stimulerte til
aktivitet og til å bli bedre kjent i egen
skjærgård. Flere kom seg oftere ut på tur og til
nye steder.

Styre ønsker at dette tiltaket fortsetter også i
2023.
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Materiell

Uts!}'.r 2022 Verdi 01.01.2022 Nyinvesteringer 10% avskr. 31.12.2022
Kajakk dobbel, 1 stk 1744 174 1 570
Lavo, 1 stk 1395 140 1256
Spruttrekk, 3 stk 601 60 541
Årer, 4 stk 280 28 252
Romany kajakk (rosa) 11.09.2018 6 561 656 5 905

Nødpose, 1 stk 348 35 313
North Shore(23.03.12) 5 034 503 4 531
Kajakk og Fritid 18.06.2019 barnekajakker 29 853 2 985 26 868
Tilhenger for kajakk 08.09.2019 14 580 1458 13 122
Vest padling barn og unge 2 180 218 1962
Årer, 2 stk 2800 2 800
Lamineringsmaskin 1000 1000
Førstehjelpspose 1000 1000
Verktøy mm i vanntett pose 495 495
Sum eiendeler 62 576 5 295 6 258 61613

I 2022 har vi investert i lamineringsmaskin slik at vi kan laminere kart og annen informasjon
til bruk på turer og treninger. Videre har vi kjøpt inn en førstehjelpspose, verktøy mm i
vanntett pose og to nye padleårer til klubben.



Naustet:
Vi innførte aktivitetsplikt for brukerne av naustet slik at vi kan prioritere naustplass til aktive
padlere og unngå at naustet blir brukt som billig oppbevaringsplass for ubrukte kajakker. 8
padlere/kajakker vil ikke få fornyet plassen sin etter 2022 sesongen. De som står på venteliste
vil da bli tildelt plass etterhvert som vi får kajakkene ut av naustet.

Hjemmesiden:
Hjemmesiden har hatt 275.000 visninger siden tidenes morgen. Det er fotoalbumet som er
mest besøkt, så forsiden/hovedsiden. Hjemmesiden er ganske statisk og brukes primært av
styret til å publisere kontaktinformasjon, hvordan bli medlem, aktivitetskalender og slike ting
som ikke endres ofte. Ikke verdens mest spenstige hjemmesider, men det er enkelt og raskt for
styre å ligge ut det vi ønsker. Fungerer som en grei inngangsport til informasjon om klubben,
og som en peker videre til klubbens Facebook sider hvor det er mer aktivitet.
I årsskiftet 2022-2023 ble sidene migrert til ny leverandør (one.com). Layout er uendret, men
verktøyet vi bruker for å publisere er endret.

Facebook:
Vi har 355 medlemmer som følger Os padleklubb på Facebook, det er en økning på 67 siden
fjoråret. Her legger vi ut all aktivitet vi har i klubben og prøver å gjenskapa opplevelsene
gjennom bilder fra de ulike aktivitetene. Dette er en god kanal for å spre kunnskap om
aktiviteter i klubben. Vi ser at mye av rekrutteringen til klubben går gjennom disse sidene, og
flere av de som har sluttet seg til treningene våre siste sesongen har kommentert på at det så ut
som vi hadde det veldig kjekt på trening.

I 2022 har styret fått på plass mer dokumentasjon knyttet til:
• Risikovurderinger av ulike hendelser som kan inntreffe ved aktiviteter gjennom

klubben
• Sjekklister for gjennomføring av treninger, turer og kurs med Os padleklubb
• Turlogg for turer
• Regler for utlån av kajakker og utstyr
• Regler for utleie av plass i naustet til Os padleklubb
• Retningslinjer for padlere i Os padleklubb

Vi vil takke våre medlemmer og
padlevenner for fine
padleopplevelser og god utvikling i
året som har gått!

Vi ser frem til et like godt padleår i
2023.



RESULTATREGNSKAP

Inntekter 2022 Budsjett 2023

Enkelt medlem -14 600 -17 200
Familie medlem -12 000 -12 600
Innbetalt ikke avsatt tidligere år -3100
Leie for kajakkplasser -20 150 -20 800
Lokale aktivitetsmidler ldrettf. -2 274 -3 500
Kundeutbytte -223 -200
Renteinntekter -68 -150
Sum Inntekter -52 415 -54 450

Utgifter
Verdireduksjon utstyr 6 258 6 900
Leie hus/hytter turer 2 500
Leige lokaler til årsmøte 500
Leige Naust 18 365 18 165
Bassengtrening
Kursutgifter (aktivitetsleder kurs HMS mm) 2 500 7 500
Annonser/promotering 500
Hjemmeside 1164 1300
Møtekostnader (Årsmøte) 2 000
Kjøp av nytt utstyr 5 000
Trimpoengabonement 6 000
Diverse kostnader 16 901 1000
Gebyr 1346 1000
Sum kostnader 46 533 52 365

Resultat (underskudd) -5 882 -2 085



BALANSE

Eiendeler

Eiendeler - kajakker og utstyr
Fordring leie naust plass og kontingent 31.12.2021
Bank

Sum eiendeler

Gjeld
Kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Egenkapital

Egenkapital 01.01.2021
Årets resultat (overskudd)

Sum egenkapital

Sum gjeld og egenkapital

2022

56 318
800

138 434

195 552

-189 670
.5 882

-195 552

-195 552



Utstyr 2022 Verdi 01.01.2021 Nyinvesteringer 10% avskr. 31.12.2022
Kajakk dobbel, 1 stk 1 744 174 1570
Lavo, 1 stk 1395 140 1256
Spruttrekk, 3 stk 601 60 541
Årer, 4 stk 280 28 252
Romany kajakk (rosa) 11.09.2018 6 561 656 5 905

Nødpose, 1 stk 348 35 313
North Shore(23.03.12) 5 034 503 4 531
Kajakk og Fritid 18.06.2019 barnekajakker 29 853 2 985 26 868
Tilhenger for kajakk 08.09.2019 14 580 1458 13 122
Vest padling barn og unge 2180 218 1962
Sum eiendeler 62 S76 6 258 56 318



Kontrollutvalet si beretning med revisjon av rekneskapet for Os Padleklubb
2022

Kontrollutvalget sine oppgåver (ref §21 i idrettslagets lover):

a} Påse at idresslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjon og organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b} Ha et særlig søkelys på at idrettslaget har en forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets
midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer

c} Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og gi en uttalelse til de
saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d} Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte og foreta regnskapsrevisjon,
med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så tilfelle skal utvalget minst ha et årlig møte
med revisor, og kan ved behov engasjere revisorfor å utføre de revisjonsoppgaver utvalget
finner nødvendig.

e} «Utføre de oppgaver som kommerfrem av vedtatt instruks*»
*Kontrollutvalget er ikke kjent med at detforeligger ytterligere instrukser utover det som er
gitt i loven.

Generelt frå Kontrollutvalet:

Styret har hatt fokus på å drive padletrening og turar i 2022, og året har ikkje vore prega av
koronasituasjonen som dei to foregåande åra.

Dette har kontrollutvalget teke omsyn til i denne beretninga. Vurderinga ne frå kontrollutvalet er
basert på faktisk gjennomførte aktivitetar og saker som har vare oppe i styret gjennom året.

Kontrollutvalet har hatt eitt møte datert 28.02.2023 for å sette saman årsberetninga.

Kontrollutvalget mottok verksemdsplan, årsmelding, daterte styremøter gjennom året, Os
Padleklubb sine lover og rekneskap med budsjett for 2022, i god tid før årsmøtet.

Rekneskap og balanse er godt og oversiktleg presentert. Det har vare mykje aktivitet og tu rar i 2022,
men økonomien til klubben er ikkje blitt belasta, etter det kontrollkomiteen ser ut frå rekneskap og
årsmelding.

Kontrollutvalet har ikkje hatt møte med rekneskapsførar, men har kontrollert mottatte
rekneskapsrapportar og avstemt mot bank.

Kontrollutvalget kan ikke sjå at det er teikna forsikring på kajakkar og utstyr, slik utvalet har tilrådd
tidlegare. Vi vil difor rå det nye styret til å bestemme seg for eventuell forsikring.

Klubben har ein sunn økonomi og likviditeten har auka siste året, slik at vi per no har kr 138 434 «på
bok».



Aktiviteten har auka etter at vi vart ferdige med koronaen og er no høgare enn før pandemien råka.
Naustet er fullt av utstyr og det har ikkje blitt gjort større investeringar i 2022. Klubben har
budsjettert med auka aktivitet og nokre investeringar i 2023, i tråd med klubben sine føremål og
verksemdsplan

Kontrollutvalget konkluderer med at klubben har god styring på økonomi og forvalting av klubben
sine ressursar, og sørger for at midla ne vert nytta til utvikling av klubben til beste for medlemmer og i
tråd med regelverk og vedtak.

Aktivitet og medlemstal er på veg opp. Dette er bra. Vida re framover ser kontrollutvalet at klubben
bør nytte denne gode økonomien til vekst og gode tilbod til klubben sine medlemmar slik at vi ikkje
berre akkumulerer pengar. Den gode økonomien bør nyttast slik det er skildra i føremåla til klubben.
Satsing på rekruttering, barn og unge og subsidiering av kurs kan være nokre innspel frå
kontrollkomiteen for at klubben skal ha Ide fram med god vekst og auka trivsel. Vi vil og minne om at
det er mange mid lar det kan søkjast på som kan nyttast til konkrete satsingar i klubben.

Revisor 1

Øystein Svalheim

Revisor 2

Kjersti Ljosland Herdlevær



Innstilling fra valgkomiteen

Styre og kontrollkomite for 2023 Os padleklubb

Namn Periode På val Gjenvalg

Beate Moberg Leiar - på valg 1 år -24 Ja
Wenche Lilletvedt Nestleiar 2 år -24
Ove Krey Styremedlem - på val 2 år -25 Ja

Gordon Skogstrand Styremedlem 2 år -24
Bernt Skeie Styremedlem 2 år -25
Per Erik Midtlid Varamedlem 2 år -25

Håkon A. E. Johansen Kontrollkomitemedlem 2 år -25
Gunn Cecilie Omre Kontrollkomitemedlem 2 år -25
Elin Austevoll Varamedlem - kontrollkomite 2 år -25.

Os, 28.02.2023

Håkon A. E. Johansen, Elin Austevoll, Gunn Cecilie Omre


