
 
 
 

Årsmøte - Drøbak kajakklubb 
fredag 6. mars 2020 

på Restaurant Sjøstjernen i Drøbak kl. 18.30 
 

Protokoll 
0. Opprop 

23 oppmøtte medlemmer.  
 

1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. 
 

2. Godkjenning av sakslisten 
Sakslisten ble godkjent. 
 

3. Valg av møteleder og referent, samt 2 personer til å signere 
protokollen.  
Møteleder ble Richard Meadow og referent ble Janne Roven.  
Anne Holmen og Finn Veiteberg ble valgt til å signere protokollen. 
 

4. Årsmelding 2019 
Møteleder gikk igjennom årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent, 
med følgende kommentarer:  
- Det kom et ønske om at antall deltakere på kurs blir med som 

opplysning i kommende årsmeldinger.  
- Richard informerte om initiativ for å lage en ro- og padleled i vårt 

nærområde, dvs en utvidelse av padleled Vestfold. Jørn, Aase 
Richter og Richard Meadow har deltatt på møter med informasjon 
om dette, og vil følge opp videre. 

- Det ble gjennomført en padlesafari i Vestfold i juli. Padletur med 
teltovernatting på ulike øyer. 

- Kompetanseheving i 2019: 
- 4 fra klubben tok surfskitrenerkurs  
- 1 fra klubben tok aktivitetslederkurs 

 
5. Regnskap for 2019. 

Koert Struijk gikk igjennom regnskapet. Regnskapet er godkjent. 
 

6. Budsjettforslag for 2020. 
Koert Struijk gikk igjennom budsjettet. Budsjettet er godkjent.  
 

7. Forslag til Årsplan 2020. 
Møteleder gikk igjennom årsplanen. Årsplanen ble godkjent med 
følgende kommentarer:  



 
- Om klubben skal delta i et prosjekt med ro- og padleled bør 

det stå som en aktivitet i årsplanen. 
- Alle datoer for bassengtrening bør være publisert på 

nettsiden når de er avklart, slik at man kan planlegge 
sesongen, ikke kun fra gang til gang slik det er nå. 

 
8. Fastsette medlemskontingent for 2020. Styret foreslår å beholde 

kontingenten på kr. 300,- for enkeltmedlemskap og kr. 400,- for 
familiemedlemskap. 
Medlemskontingenten ble godkjent. 
 

9. Informasjon om ny "Lov for Drøbak kajakklubb". 
Møteleder informerte om hva som var nytt. Idrettsforbundet har 
vedtatt endringer som vi er pålagt å ta inn i vår lov. Klubben må 
opprette et kontrollutvalg. Se mer i vedlagte papirer. Det er ønskelig 
at styret undersøker om vi har myndighet til å gjøre slike endringer.  
  

10. Innkomne forslag. 
Det var ingen innkomne forslag. 
 

11. Valg 
Det ble foretatt valgt til styret og til ny kontrollkomité (erstatter 
gammel revisjon), samt til valgkomité for 2021. 
 
Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollkomité ble godkjent: 

 
Styret i Drøbak kajakklubb har dermed følgende sammensetning i 
2020: 

- Leder: Richard Meadow (gjenvalg for 2 år) 
- Nestleder: Tanja Auren (ikke på valg) 
- Styremedlem: Kjetil Kleven (gjenvalg for 2 år) 
- Styremedlem: Koert Struijk (ikke på valg) 
- Styremedlem: Janne Roven (ikke på valg) 
- Varamedlem:  

o Lars Huseby (gjenvalgt for 1 år) 
o Gøran Føland (gjenvalgt for 1 år) 
o Mia Ericsson (ny for 1 år) 

 
Kontrollkomité for 2021 er som følger: 

• Mari Svarverud (gjenvalg for 1 år)  
• Thorbjørn Gilberg (gjenvalg for 1 år)  
• Vara: Kristin Aasestad (ny for 1 år) 

 
  




