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VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 
 
 

Torsdag 5. mars 2020 kl. 18:30 
Sted: Holm’s, Gamle Ravei 345, 3270 Larvik 

 
 

 
 

 

Vedlagt følger: 

 Saksliste med styrets forslag til vedtak 

 Forretningsorden 

 Årsberetning for 2019  

 Regnskap og Balanse (vedlegg) 

 Revisors beretning (vedlegg) 

 Budsjett 2020 (vedlegg) 
 

Det blir enkel bevertning. 
 
Vennlig hilsen 
Larvik Padleklubb 
Styret 2019 
  

https://www.holms.no/
http://larvikpadleklubb.no/medlemskap/styret.html
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SAKSLISTE 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent, 

3. Velge sekretær (protokollfører) 

4. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen 

6. Godkjenne sakslisten 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle klubbens årsberetning. 

9. Behandle klubbens regnskap i revidert stand (styrets økonomiske beretning og 

kontrollutvalgets beretning). 

10. Behandle innkomne forslag og saker. 

11. Fastsette medlemskontingent  

12. Vedta klubbens budsjett. 

13. Behandle klubbens organisasjonsplan - og terminliste 

14. Foreta valg ref. klubbens lover § 16. 

Valgene skjer etter bestemmelsene i § 16. 

 
 
 

FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTE I LARVIK PADLEKLUBB 
 
1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. 
4. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 

5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang. 
5. Det kan foreslås forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere. 
6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
7. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. 

Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
8. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt, 

eller saken er tatt opp til votering. 
9. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 

Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 
10. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot. 
 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede. 

Viser til klubbens lover 

 § 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. 
(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes 
som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av 
kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske 
forpliktelser til idrettslaget.  
 

For registrering benyttes oppdatert medlemsoversikt. 

(Medlemmer som har utestående kontingent for 2 år er meldt ut) 

 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Listen med stemmeberettigede godkjennes. 

http://larvikpadleklubb.no/medlemskap/lover.html


3 

 

 

Sak 2: Valg av dirigent 

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: 
Dirigent: Ann-Kristin Aanstad 
Sekretær: Velges.   
Medlemmer til å underskrive protokollen: Velge 2 fra de frammøtte. 

Sak 3: Valg av sekretær/referent  

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: 
Sekretær: Velges 

Sak 4: Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Styrets innstilling til årsmøtevedtak: 
Medlemmer til å underskrive protokollen: Velge 2 fra de frammøtte. 

 

Sak 5-7 : Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 

Innkalling, saksliste med forslag til forretningsorden og vedlegg er distribuert til medlemmene i 
henhold til klubbens lover. Sakspapirer har vært tilgjengelig for medlemmene fra 27.2 – via klubbens 
nettside. 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 

Sak 8: Behandle klubbens årsmelding 

Årsmeldingen gjenspeiler klubbens aktiviteter i 2019. 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Årsmeldingen godkjennes. 

Sak 9: Behandle klubbens regnskap og revisors beretning. 

Regnskapet er ført av leder og revidert av klubbens revisorer.  
Regnskapet viser et overskudd på kr. 26.194,- 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Regnskapet for 2019 godkjennes.  

Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker. 

Det var ingen innkomne saker til fristen fra medlemmene 
 
Framnesodden og Padlehytta. 
Styret foreslår å selge hytta på Framnesodden, og ber årsmøte om fullmakt til å gå i dialog med 
Larvik Turistforening og gjennomføre et eventuelt salg. 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak:  
Årsmøte gir styret fullmakt til å gå i dialog med Larvik Turistforening og gjennomføre et eventuelt 
salg av hytta på Framnesodden. 
  

http://larvikpadleklubb.no/medlemskap/lover.html
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Sak 11: Fastsette medlemskontingent. 

Alternativ 1: 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak:  
Familiekontingent endres fra kr. 500,-. pr. familie, til kr. 300,- for Fakturamottaker (eldste medlem) og 
100,- for øvrige familiemedlemmer.  
 
Øvrige kontingenter er uendret. 
Bakgrunn: 
På grunn av endring i NIFs lov, medlemssystem og krav om minimum kr. 50,- pr. medlem, bør 
ordningen med samlet familiekontingent endres. 
 
Alternativ 2: Beholde kontingenten uendret. 
 

Sak 12: Vedta klubbens budsjett 

Budsjettet for 2020 er dimensjonert i forhold til de normalinntekter og kostnader som påløper i løpet 
av et år. Vedr. gavetildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB har vi fortsatt noen ubenyttede midler. 
 
Det er ikke tatt høyde for salg av Framnesodden i Budsjettet, da dette er usikkert -og vanskelig å 
estimere. 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Budsjettforslaget for 2020 godkjennes. 

Sak 13: Behandle klubbens organisasjonsplan og terminliste 

Organisasjonsplanen beskriver og formaliserer prosesser og ansvarsforhold og gjør det mulig å styre 
klubben på en god måte. All aktivitet ledes av styret innenfor de rammene som loven og 
organisasjonsplanen setter. Viser til vedlegg. 
 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak:  
Organisasjonsplanen og terminlisten for 2020 tas til orientering 
 

UTKAST TIL TERMINLISTE 2020 

HAV:  

 Bugården: Torsdager kl. 20:30 

 Agnesbukta/Stavern: 
o Her blir det oppstart i mai: ønsker 1 – 2 medlemspadlinger pr. uke 

 Farris: Etter avtale fra mai 

 Intensjon om: 
Hav/tur:  Søndager 

Lørdager – sporadisk 
Klubbtur med overnatting 

 Planlagte kurs: Ingen datoer p.t. 

 Konkurranser:  
4.7.2020 Nøtterøy Rundt, Tønsberg KK 
19. - 20.09.20 Telemarkspadler’n 

 
POLO: 

 Treninger i Bugården hver torsdag januar-mai. Utetrening i Farris fra juni. 

  

 13.6 – 14.6  NC 1 Trondheim 

 29.08 – 30.08  NM i Kajakkpolo, Sandvika, Oslo. 

https://www.deltager.no/telemarkspadlern_2020
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 17.10 – 18.10  NC 3 Sandefjord 
 

 
SUP  

 Ikke fastsatt noen datoer p.t. 
 

SURFSKI: 

 Trening fra Kysthospitalet annonserer på Facebook: SeaDog Stavern 

 se for øvrig http://padling.no/surfski/ 
 

ELV: 

 Se http://padling.no/elv/ 
 

 

I tillegg ble det startet opp med Surf Ski i 2018. 

https://www.facebook.com/groups/1001735960000269/about/
http://padling.no/surfski/
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Sak 14: Foreta valg ref. klubbens lover § 16.  

§ 16 Årsmøtets oppgaver 
 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem 
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 
 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 
velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det 
velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 
 

Valgkomiteens forslag til nytt styre for Larvik Padleklubb 2020 

 
Under forutsetning av årsmøtets tilslutning blir styresammensettingen det kommende året som 
følger: 
a) 

FUNKSJON NAVN ANT. ÅR  

Leder:  Ann Kristin Aanstad 1 

Nestleder:  Jonny Haugen Rest 1 år  

Styremedlem:  Vilde Bonesvoll Rest 1 år 

Styremedlem Daniel Skovgaard Sørensen Rest 1 år 

Styremedlem:  Michael Quist 2 

   

Varamedlem:  Dani Schmid 1 

 
Kjønnsfordelingen av de faste medlemmene er i overensstemmelse med Idrettsforbundets 
bestemmelse i § 4 om kjønnsfordeling. Alle kandidater er kontaktet. 
Styret konstituerer seg selv. 
 
b) Kontrollutvalg: Tor Inge Nevland og Mona Setre Skaatan, Vara: Geir Flenstad 
 
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett 
Styrets innstilling til årsmøtevedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter. 
 
d) Valgkomite 2020: 
Styret har følgende forslag til ny valgkomite. 

Leder:    Eirik Aanstad Stensrud  
Medlem:  Siv Walderhaug Andresen 
Medlem:  Grim-Torkild Lolland 
Vara:  Guro Kohlberg 

 
Vennlig hilsen 
Valgkomiteen 2019 

Leder:    Eirik Aanstad Stensrud  
Medlem:  Siv Walderhaug Andresen 
Medlem:  Tomasz Marcin Jeznach  
Vara:  Guro Kohlberg 
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Årsberetning 2019 

Larvik Padleklubb 
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Styrets sammensetning 
 
Leder:  Ann-Kristin Aanstad 
Nestleder: Jonny Haugen 
Styremedlem Vilde Bonesvoll 
Styremedlem: Daniel Skovgaard Sørensen 
Styremedlem: Geir Flenstad 
Styremedlem: Michael Quist 
 
Varamedlem:  Grim-Torkild Lolland 
 
Revisor: Tor Inge Nevland og Mona Setre Skaatan 
 
Valgkomite: 

Leder:    Eirik Aanstad Stensrud  
Medlem:  Siv Walderhaug Andresen 
Medlem:  Tomasz Marcin Jeznach  
Vara:  Guro Kohlberg 

 

STYRETS ARBEID 

Styremøter 
Det er avholdt 3 styremøter- De fleste saker er behandlet direkte pr. e-post. 

 
Samarbeidsavtale med Larvik Roklubb 
Vi har videreført avtalen med Roklubben om leie av deres lokale ved Hundeklubben i Farris. 
 

Samarbeidsavtale med Larvik og Omegns Turistforening (LOT)  
Vi har forlenget samarbeidsavtale med LOT vedr. bruk av vårt anlegg på Framnesodden i Farris. 

 
Samarbeidsavtale med Agnes båtforening 
Vi har videreført avtalen med Agnes båtforening om leie av container-plass ved Agnesbukta. 
I tillegg har Lågen livredning og svømmeklubb leid plass til container ved siden av vår. Båtforeningen 
renoverer nå bryggeanlegget med tilrettelagt adkomst for padling ut mot Risøya-bukta. Vi blir svært 
godt tatt i mot, og får også mulighet til å låne lokaler til møter. Det er offentlig toalett på området. 

 
Forum for natur og friluftsliv /FNF Vestfold 
Fra sept. 2016 ble vi tilsluttet Forum for natur og friluftsliv /FNF Vestfold. 
FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner.  
 
Padleled Vestfold og Prosjekt Ro- og Padleruter Oslofjorden  
Sparebankstiftelsen DnB har tildelt Norges Padleforbund (NPF) 14,6 millioner 
kroner for å etablere ro- og padleruter i hele Oslofjorden, fra Risør til Halden. NPF 
har derfor inngått et samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd, Forbundet Kysten og 
Norsk Friluftsliv gjennom etablering av prosjektet Ro- og padleled Oslofjorden. 
Ann-Kristin deltok på oppstartsmøte 13. november. 
 
3 padlehuker er nå på plass i Larvik 1 liten på Ølbergholmen og  2 stk. på vestre Bramskjæra utenfor 
Nevlunghavn 
 
Alle turforslagene og kart for Padleled Vestfold finner du gratis i mobilappen OUTTT og på 
nettsiden outtt.com Ved å klikke på P'ene i kartet, får du opp oversikt over turforslag fra hver 
parkeringsplass/innfallsport.https://www.facebook.com/padleledvestfold/ 
 

http://www.larvikpadleklubb.no/medlemskap/styret.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fouttt.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR256jvZvIdIdZkETLq0xKMHTC1jdT88ZQT9m3PdO7CVl6cfCtmg9PMxUzs&h=AT3gE4l3VzNvL7deG0ixvHoPxUcn8fjwc_SSuK7VJP1dgXsv-slZuY-_pNYCSl-RMaySm0KcW3eCfronYuE1ziJMEzYfEGBKa-TobHYzYcbVc1iGjsVi3SnWS7l7aWtvWJELCrXJDtDXsT-U01lypfPPwZgMB1n09yav65XkgcO5WI1RPShFMb9nldZ7AKMBkMEiEACVU0wTJjiPjoZGnV8hOS4IyQqM1tvOYDHBnTF_fyv_yMYC8IhvFNzn2BMGW-M3-qq2sb2Oz16-u6bNj2l923y71UP5BKV7pq4gD34-gBxcbUyYQw49zGklx5-cgyvB-qC0tdAbyZiOCCI8ByeG34jnjn4W0g9dRvtLa2TIT59C78t1u00_KlhFrmBpqYnsbFCctODlz2xG4Fg2zdyVDcDsi68qqhsESt1vSZ70E75mrosxYi0WgVIQnBt3hASqosOBMXxEaEJ-_AS24cIP44yElXoawWW_lAmofzGctJTV8PM1dH8b8mfZtR_XtAZpE_quI5P_-iOZqQr9VxoZIqUrXuNwqlvY03Akc0cs14073sTQ-012ApO7GZYGCBR0vYK3CrwKRe9OTznrjelcna6Up8J9DvB4CGB3upw184kSspyKQPdVVlZAMb9407dStl1E8AfmTA
https://www.facebook.com/padleledvestfold/
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FRAMNESODDEN OG PADLEHYTTA 
Festekontrakten vår løper til juni 2020. I 2015 søkte vi om forlengelse av festekontrakt for 
Framnesodden fra 2020, med 30 nye år. Det nærmer seg nå en avklaring. 
 
Mattilsynet og Miljødirektoratet kan akseptere forlengelse av festekontrakten under forutsetning om 
begrenset bruk av hytta, tilfredsstillende løsning for tett avløp og de ber om at kommunen ikke åpner 
for utvidelse av bygningsmassen. Et mulig alternativ kan dermed være at Larvik og Omegns 
Turistforenings aktivitet på Padlehytta fortsetter også etter at dagens leieperiode går ut 1. juli 2020, i 
et begrenset omfang – dvs. ikke større enn dagens nivå. 

 
Framnesodden avløpsløsning ble behandlet i kommunestyret 16.10.2019. 
KST- 186/19 Vedtak:  

1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte prosjektet. 
2. Bevilget beløp til detaljprosjektering av anlegget økes med 200 000 kr, fra 250 000 kr til 450 

000 kr. Økningen finansieres gjennom lånopptak og innarbeides i prosjektet i 2019. 
3. Prosjektet gjennomføres videre innenfor en total ramme på 2 800 000 kr. Det forutsettes et 

fylkeskommunalt bidrag på 925 000 kr. Resterende kostnadsramme innarbeides i 
strategidokumentet for 2020-2023 med 1 875 000 kr og finansieres ved lånopptak.  

4. Dersom kommunen mottar spillemidler til prosjektet vil disse komme til fradrag i den 
vedtatte kommunale rammen.  

5. Kommunen går i dialog om å forlenge nåværende festekontrakt for ett år av gangen inntil 
avløpsløsning er på plass som er en forutsetning for at det kan inngås en ny festekontrakt for 
et lengre tidsperspektiv. 

 
 
Representasjoner/ verv: 
 Larvik Idrettsråd – Ann-Kristin Aanstad sitter her som leder (fra 2007) 

 Larvik Idrettsråds årsmøte, her deltok Ann-Kristin. 

 Norges Padleforbund (NPF) Jonny Haugen ledermøte i Teknisk komite-elv og polo 

 Jonny Haugen er medlem av NPF Teknisk komite Polo (TKP). 
 

AKTIVITETER 

 
 

HAV 
 

Medlemspadling: 
Det ble organisert faste medlemspadlinger fra fra Agnes før og etter sommerferien. 
Det har vært varierende oppmøte på medlemspadlingen. Mange medlemmer er flinke til å benytte 
tilbudet både i Farris og på Agnes etter at vi har åpnet for selvbetjening med kodelås.  

 
 

Elv: (Freestyle og Slalåm) 
 
9. februar var det breddesamling i slalåm i Bugården, regi NPF. Vår klubb var vertskap. 
 
Årets NM i Slalåm ble arrangert av Kongsberg Padleklubb, i Kloppfoss den 14.-15. september 
Jonny Haugen tok her NM sølv i C1 og bronse i K1. 
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Polo: 
 
Det har vært torsdagstreninger gjennom hele vinteren i svømmehallen i Sandefjord. Utesesongen 
startet 14. juni i Farris og hold på til 20. september. 
 
Det har ikke vært noe landslagsaktivitet i regi av et NPF i 2019. 
 
NM Kajakkpolo 29.-30.6.2019 

NM i Kajakkpolo ble avholdt som en del av NM-Veka i Stavanger, 

Gratulerer med NM gull til Oslo, sølv til Larvik og bronse til Trondheim/Bergen. For en kjempeinnsats! 
Finalen ble en meget jevn kamp med harde taklinger, masse energi og mye vilje fra begge lag! Når 
sluttsignalet ringte over badedammen i Stavanger sto det 2-2 på resultattavla, og det var duket for 
ekstraomganger. (Ekstraomgangene spilles i omganger av 5min med Golden Goal helt til et av lagene 
får ballen i mål). Rett etter åpningen fikk Larvik en kjempe-sjanse med et skudd som gikk i treverket 
og ut, til glede for laget fra Oslo som dermed fikk seiersballen i mål. Dermed kunne Oslo Kajakklubb 
hente hjem gullet for tredje året på rad. Sett fra spillernes side var ikke dette helt den avslutningen 
de hadde ønsket seg, etter så mange gode kamper. 

Tusen takk til våre spillere: 

 Jonny Haugen 

 Grim Torkel Lolland 

 Peter Van Driesche 

 Dani Schmidt 

 Casper Hemmerle 

 
 
Stream 
Lørdag - https://www.youtube.com/watch?v=tlr_oQa70mA 
Søndag - https://www.youtube.com/watch?v=Lzpi00XrZgE 
 

SURFSKI - SeaDog Stavern 
 
Vårt ferskeste tilbud for alle som liker padling som treningsform. Konseptet går ut på å padle en 
runde ved Rakke/Stavernsøya. Se det som en treningsøkt og/eller som en uhøytidelig konkurranse 
hvor folk logger sin egen tid. Poenget er å ha et tilbud til de som padler for å trene, enten det er i 
surfski eller i havkajakk. 
 
Medlemspadling: Etter avtale fra stranda ved Kysthospitalet. Ansvarlig Jostein Tvedten. 
 
Lørdag 10. august 2019 ble NM i surfski arrangert i Arendal under tøffe bølge/vindforhold. Larviks 
Jostein Tvedten klokket inn på 1:30:10 i den drøyt 16 km lange løypa. Det holdt til 12 plassen i et felt 
av 20 startende i herreklassen.  
 

KURS 2019 og samarbeidsavtaler 
 
Følgende kurs ble gjennomført: 
 

Introkurs, 20. og 22.5.19. Instruktører Michael Quist. 14 deltager 
Grunnkurs HAV 25.-26.5.19. Instruktører Michael Quist. 5 deltager 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tlr_oQa70mA
https://www.youtube.com/watch?v=Lzpi00XrZgE
https://www.facebook.com/groups/1001735960000269/about/
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ØKONOMI 
 
Klubbens saldo pr. 31.12.2019: kr. 230 467,40 
Til ungdomsaktivitet har vi fått tilskudd fra Larvik kommune og NIF (LAM – midler) på 
tilsammen kr. 7.260,- (mot kr. 10.742,- i 2018). 

 
Utleie/ kurs inntekter: 

Hytteutleie kr. 0,- 
Kano-/ kajakkutleie kr. 4.200,- (mot kr. 7.000,- i 2018) 
Inntekt fra kurs kr. 18.880,- (mot kr. 24.800,- i 2018) 
 

Grasrotandelen har gitt oss kr.6.982,- (mot kr. 5.458 i 2018), fra 18 spillere. 
Dette er ny rekord siden oppstarten i 2009. 
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel 
på inntil 7 % av innsatsbeløpet direkte til en lokal organisasjon. 
 

 
 

 

 

Økonomi (resultatregnskap med balanse)  

 Regnskapet viser overskudd på kr. 26.194,-. 
 
 

MEDLEMSTALL 2019 
 

 
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 

26 år og 
eldre 

Totalt % 

Menn 0 0 2 10 66 78 49 % 

Kvinner 0 0 3 17 61 81 51 % 

Totalt 0 0 5 27 121 141   

 

Medlems-
utvikling 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kvinner 71 68 82 68 56 37 42 46 65 67 64 81 

Menn 109 107 119 98 93 62 75 66 75 56 77 78 

Totalt 180 175 201 166 149 99 117 112 140 123 141 159 

 
I 2019 har vi fakturert kontingenter fra KlubbAdmin og alle våre medlemmer har nå tilgang til å 
betale via Min idrett. 

 
Viser til vedlegg: Resultatregnskap, Balanse og Revisors beretning. 

https://klubbadmin.nif.no/default.aspx
https://minidrett.nif.no/

