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1.    VALG   AV   MØTELEDER   OG   REFERENT   
Årsmøte   skal   velge   en   møteleder,   en   referent   og   2   til   å   undertegne   protokollen.   
  

Vedtak:     
Årsmøtet   velger    Anders   Horgen   til   møteleder   og   Anders   Horgen    til   referent.   
  

Til   å   undertegne   protokollen   velges:   Ida   Næss   Høvik   og   Kirstin   Peters.   
  
  
  
  
  

2.    GODKJENNING   AV   INNKALLING   
Årsmøtet   skal   etter   vedtektene   kalles   inn   minimum   med   2   ukers   varsel.   Agenda   for   saker   til   
behandling   på   årsmøtet   skal   sendes   senest   1   uke   i   forkant   av   årsmøtet.   
  

Innkalling   ble   sendt:   onsdag   21.   april   2021   
Saker   til   årsmøtet   ble   sendt:   tirsdag   18.   mai   2021   
  
  
  
  

Vedtak:     
Antall   medlemmer   tilstede:   11   
Årsmøtet   godkjenner   innkallingen:        ENSTEMMIG   VEDTATT   
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3.    STYRETS   ARBEID   I   2020   
Styret   hatt   følgende   aktiviteter   i   2020:   
  

● gjennomført   11   styremøter.   
● arrangert   2   OKK   eventer   (Haugastøl,   Bergsjøstølen).   
● planlagt   2   eventer   som   ble   avlyst   grunnet   COVID-19   (DK,   SE)   
● installert   6   vindmålere.   
● innført   overvåkning   på   de   gamle   vindmålerne   og   installert   GSM   Relé.   
● levert   høringssvar   til   regjeringen   ang   fartsgrenser   til   sjøs   
● gjennomført   3   møter   med   Moss   kommune   ang   vår   aktivitet   på   Larkollen.   
● arbeidet   med   Tønsberg   kommune   ang   Feskjær   kitespot   
● produsert   8   OKK   videoer.   
● vedlikehold   og   drift   av   hjemmeside.   
● etablert   ny   nettbutikk   på   hjemmeside   da   VIPPS   GO   la   ned   sin   tjeneste.   
● utviklet   OKK   stickers   
● laget   og   distribuert   snøkite-regler   
● reforhandlet   rabattavtale   Sola   Strand   Hotell   
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4. ÅRSBERETNING   FOR   2020   
Året   2020   har   vært   sterkt   preget   av   COVID-19   situasjonen   med   relativ   lav   sosial   aktivitet.   
Klubben   rakk   å   arrangere   årlige   vintersamlingen   og   tur   til   Bergsjøstølen   som   ble   godt   mottatt   av   
medlemmene.   Det   ble   satt   rekord   med   antall   betalende   medlemmer.     
  

Oslo   Kiteklubb   hadde   476   betalende   medlemmer   pr   31.12.2020.   
  

Antall   medlemmer   de   siste   årene.   

  
Året   2020   hadde   OKK   planlagt   for   klubbens   største   event   i   Danmark   med   170   gjester.   
Turen   ble   solgt   ut   på   under   14   dager,   hvorav   de   100   første   plassene   forsvant   på   3   timer   kvelden   
billettene   ble   lagt   ut.     
  

Styret   har   hatt   et   høyt   aktivitetsnivå   hvor   det   har   vært   stort   fokus   på   å   tilrettelegge   for   sporten   til   
medlemmene.   Installasjon   av   6   nye   vindmålere   har   blitt   tatt   godt   imot.     
  

Oslo   Kiteklubb   følger   god   regnskapsskikk   og   har   god   kontroll   på   alle   inntekter   og   utgifter.   
Økonomien   i   klubben   er   svært   god.   Regnskapsåret   2020   har   et   resultat   på   kr   76.555,-     
  

Disponible   midler   pr   31.12   pr   år   

  
Oslo   Kiteklubb   har   ingen   gjeld,   ubetalte   fordringer   og   ingen   ansatte.   Det   foreligger   ingen   
økonomiske   risiko   for   driften   av   klubben   pr   27.03.2021.   
  

Anders   Horgen   /s/ Kåre   Mortensen   /s/ Preben   Smestad   /s/   
Jostein   Olsen   /s/ Kjell   Andre   Ringdal   /s/   

  
  
  
  
  

Vedtak:   
Styret   foreslår   at   årsberetningen   godkjennes   av   årsmøtet:    ENSTEMMIG   VEDTATT   
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År   2017   År   2018   År   2019   År   2020   Foreløpig   2021   

114   97   380   476   316   

År   2017   År   2018   År   2019   År   2020   

kr   102   528,17   kr   131   945,55   kr   187   158,90   kr   180   271,45,-   



  

5. REVISJONSBERETNING   FOR   2020   
Jeg   har   revidert   årsregnskapet   for   Oslo   Kiteklubb   for   regnskapsåret   2020,   som   viser   et   
overskudd   på   kr   76.555,-.   Jeg   har   også   revidert   opplysningene   i   årsberetningen   om   
årsregnskapet   og   forutsetningen   om   fortsatt   drift.   Årsregnskapet   består   av   resultatregnskap,   
oppstilling   av   disponible   midler   og   noteopplysninger.   God   regnskapsskikk   i   Norge   er   anvendt   
ved   utarbeidelsen   av   regnskapet.   Årsregnskapet   og   årsberetningen   er   avgitt   av   styrets   ledelse   i   
Oslo   Kiteklubb.   Min   oppgave   er   å   uttale   meg   om   årsregnskapet   og   øvrige   forhold.     
  

Jeg   mener   at:   
● årsregnskapet   som   er   avgitt   gir   et   rettvisende   bilde   av   Oslo   Kiteklubbs   økonomiske   

stilling   og   disponible   midler   pr   31.   desember   2020   og   for   resultatet   i   regnskapsåret   er   i   
overensstemmelse   med   god   regnskapsskikk   i   Norge.   
  

● ledelsen   har   oppfylt   sin   plikt   til   å   sørge   for   ordentlig   og   oversiktlig   registrering   og   
dokumentasjon   av   regnskapsopplysninger.   
  

● opplysningene   i   årsberetningen   om   årsregnskapet   og   forutsetningen   om   fortsatt   drift   er   
konsistente   med   årsregnskapet.     

  
7.   mai   2021   
Morten   Pettersen   /s/   
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6. REGNSKAP   FOR   2020   
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DRIFTSINNTEKTER:   Note   Regnskap   

Innkrevd   Årskontingent   2019   1   119   000   kr  

Tips   1   1   468   kr  

Arrangementer   /   Turer   2,   3   ,4   769   578   kr  

Norsk   Tipping   -   Grasrotandelen   6   27   394   kr  

OKK   Tee   15   450   kr  

SUM   DRIFTSINNTEKTER     917   890   kr  

      

DRIFTSKOSTNADER:   Note   Regnskap   

Arrangementer   /   Turer   2,   3   ,4   −735   733   kr  

OKK   Tee   15   0   kr  

Skytjenester   7   −2   626   kr  

Drift   -   Vindmåler   11  −79   141   kr  

Drift   -   Diverse   12   −2   966   kr  

SUM   DRIFTSKOSTNADER     −820   465   kr  

      

DRIFTSRESULTAT     97   425   kr  

      

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER   Note   Regnskap   

Finansinntekter     139   kr  

Gebyr   -   Bank   8   −1   143   kr  

Gebyr   -   VIPPS   1,9   −19   933   kr  

RES.   FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER     −20   937   kr  

      

      

ÅRSRESULTAT     76   555   kr  



  
  

  
*    Driftskonto   har   et   avvik   i   forhold   til   årsresultatet   grunnet   at   midler   fra   «Norsk   Tipping   -   Grasrotandelen»   
ikke   er   utbetalt   pr   31.12.2020.     
  

**    (Midlene   til   Danmark   er   ikke   ført   opp   som   i   summen   til   disponible   midler   da   disse   er   låst   til   DK   turen   
2022.   Ved   en   feil   er   det   overført   31   179,-   for   mye   midler   fra   Sparekonto   til   «Danmark-konto»   som   er   holdt   
av   til   DK   2021.   Dermed   vises   disponible   midler   på   Sparekonto   mindre   enn   hva   det   faktisk   er   pr   
31.12.2020.)     
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Disponible   midler   pr   31.12.2020    

Sparekonto   113   363,00   

Driftskonto   *    66   045,44   

Brukskonto   863,01   

Danmarkskonto   **    353   350,00   

SUM   DISPONIBLE   MIDLER  kr   180   271,45,-   

NOTE   1:   ÅRSKONTINGENT    

Årskontingent   via   VIPPS   121   000,00   

Årskontingent   via   Bank   500,00   

Tips   1.468,00  

Delsum   122   968,00  

   

UTGIFTER:    

Årskontingent   refundert   -2.500,00   

Gebyr   VIPPS   -2.722,50   

Delsum   -5.222,50   

   

SUM   ÅRSKONTINGENT  117   745,50   
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NOTE   2,3,4   :   ARRANGEMENTER   /   TURER    

Vintersamling   2020   (2)   324.117,00   

Bergsjøstølen   2020   (3)   87.111,00   

Danmark   2020   (4)   358.350,00   

Delsum   769.578,00  

   

UTGIFTER:    

Vintersamling   2020   (2)   -297.455,55   

Bergsjøstølen   2020   (3)   -89.180,00   

Danmark   2020   (4)     -358.350,00  

Delsum   -744.985,55   

   

SUM   ARRANGEMENTER   24.592,45   

NOTE   6:   NORSK   TIPPING   -   GRASROTANDELEN    

1.   januar   -   30.   april   2020   8.416,09  

1.   mai   -   31.   august   2020   8.453,58  

1.   september   -   31.   desember   2020   10.524,68   

SUM   NORSK   TIPPING   27.394,00   
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NOTE   7:   Skytjenester    

Facebook   -1.040   

Google   Drive   -170   

Hjemmeside   -702,00   

Vimeo   -714,00   

SUM   SKYTJENSTER   -2.626,00   

NOTE   8:   GEBYR   BANK    

DNB   Bankomkostninger   -1.143,00   

SUM   GEBYR   BANK   -1.143,00   
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NOTE   9:   GEBYR   -   VIPPS    

Vintersamling   2020   -7.293,00   

Bergsjøstølen   2020   -1.960,00   

Danmarksturen   2020   -7.925,00   

SUM   GEBYR   VIPPS   -17.177,00  

NOTE   11:   DRIFT   -   VINDMÅLER    

Nye   Vindmålere   -   6   stk   -52.345,00   

Import   og   tollavgift   av   vindmåler   (6stk)   -13.947,00   

Reklamasjon   fra   TNT   858,00   

USB   Lader   fra   Clas   Ohlson   -200,00   

Larkollen   -   Stillas   for   montering     -1.000,00   

Verket   Bokerøya   -   Materiell   &   Lift  -1.436,00   

Framnes   -   Lift,   diesel   til   lift   og   kjøp   av   skilt     -2.904,00   

Verket   Molo   -   Stålrør   -1.152,00   

Telefoni   -   Talkmore   -   påfyll   kontantkort   -1.000,00   

Verkstedmateriell   -   Rørklemmer   div   -556,00   

Refsnes   -   Installasjon   -5.459,00   

SUM   DRIFT   VINDMÅLER   -79.141,00  



  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Vedtak:   
Styret   foreslår   at   regnskapet   godkjennes   og   at   årsresultatet   overføres   til   egenkapital.   

  
ENSTEMMIG   VEDTATT   
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NOTE   12:   DRIFT   -   DIVERSE    

Befaring   med   Moss   Kommune   -   Larkollen   −909,00  

Blomster   til   Joachim   Brodin   -   Kiteulykke   −572,00  

Underskriftskampanje   for   Høringssvar   −1.485,00  

SUM   DRIFT   DIVERSE   -2.966,00   

NOTE   15:   OKK   TEE    

OKK   Tee   250,00   

Frakt   200,00   

Delsum   450,00  

   

UTGIFTER:    

OKK   Tee   0,00  

Frakt   -200,00   

Delsum   -200,00   

   

SUM   OKK   TEE   250,00  



  

7. INKOMMENDE   SAKER   

7.1   Flere   spotter   på   WindAlert.   
Saken   er   innsendt   av:    Erling   Hugan   Kise   
Forslag   til   vedtak   fra   avsender:   
Jeg   liker   kitemeldingen   til   OKK   veldig   godt,   men   jeg   ville   likt   at   den   ble   utvidet   til   flere   spots   
nedover   kysten,   siden   mange   av   oss   ferierer   her.   Egne   favorittspots   er   Tromøya   
(Bjellandstrand)   og   Lista   (Kviljo).   Jeg   kunne   også   ønsket   meg   muligheten   til   å   motta   meldingen   
på   vann   gjennom   vinteren,   mange   av   oss   foretrekker   vann   fremfor   snø   selv   når   gradestokken   
blir   blå.   
  

Styret   i   Oslo   Kiteklubb   mener:   
Forslaget   er   utført   og   implementert   i   WindAlert   da   styret   anser   dette   som   en   ordinær   drift   sak.   
Saken   ansees   som   avsluttet   fra   styret   sin   side   og   at   dette   er   en   sak   som   ikke   trenger   å   
behandles   på   årsmøtet.   
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8. VALG   AV   STYRET   
Styret   fra   september   2020   har   bestått   av:   

  
Anders   Horgen Styrets   leder   
Kåre   Mortensen Styrets   nestleder   
Jostein   Olsen Styremedlem   
Kjell   Andre   Ringdal Styremedlem   
Pia   Steinsland Styremedlem   
Preben   Smedstad Styremedlem   
Lillian   Rygg Styremedlem   
  

Medlemmer   som   har   fratrådt   sine   styreverv   i   perioden   2020   -   2021:   
Pia   Steinsland   Styremedlem   
Lillian   Rygg Styremedlem   
  

Medlemmer   som   ikke   stiller   til   gjenvalg:   
Preben   Smedstad Styremedlem   
Kjell   Andre   Ringdal Styremedlem   
Jostein   Olsen Styremedlem   
  

Disse   medlemene   stiller   til   gjenvalg   
Anders   Horgen Styrets   leder 2   nye   år   
Kåre   Mortensen Styrets   nestleder 2   nye   år   
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8.1   Kandidater   som   har   meldt   seg   til   å   sitte   i   styret   
Ved   innkallelsen   til   årsmøte,   har   4   personer   meldt   sin   interesse   for   å   sitte   i   styret   i   tillegg   til   de   
personer   som   stiller   til   gjenvalg.   
  

Disse   er:   
Kiki   (Kirstin)   Peters   
Jean   Tuffier   
Lars   Tronsmoen   
Jan   Ivar   Ljosland   
  
  

8.1.1   Presentasjon   av   kandidat:   Kiki   (Kirstin)   Peters   
Livsglad   og   aktiv   jente.   Elsker   å   gå   på   ski,   fjelltur,   sykling,   seiling   og   ikke   minst   kiting.   Kitet   litt   
over   10   år   og   vært   aktivt   medlem   i   OKK   siden   jeg   flyttet   til   Oslo   i   2014.   Utdannet   ingeniør.   
  
  

Kikis   engasjement   for   å   sitte   i   styret:   
Synes   det   er   fantastisk   hva   styret   ha   fått   til   og   medlemmer   har   et   stor   nytte   av   det.   Så   tenker   rett   
og   slett   det   er   tid   for   å   bidra   litt   mer   fra   min   side   her.   Viktigst   for   min   del   er   faktisk   å   skape   et   
aktivt   og   sosialt   kite   miljø.   Dessverre   ingen   kunnskap   i   foto   /   grafisk   redigering,   men   det   kan   
kanskje   læres   ;).   Ellers   er   jeg   en   strukturert   person   med   gode   office   kunnskaper.   Så   kan   sikkert   
bidra   med   en   del   her.   Tenker   da   mest   på   å   arrangere   eventer/turer,   regnskap   osv.   Ellers   ganske   
flink   å   plukke   opp   nye   ting,   så   fleksibelt   med   oppgaver.     
  
  

Valgkomiteens   vurdering   av   Kiki:   
Valgkomiteen   har   hatt   en   samtale   med   kandidaten.   
  

Kandidaten   vil   være   en   god   ressurs   for   styret   som   vil   kunne   bidra   på   flere   arenaer   uten   at   det   vil  
være   større   begrensninger   med   hvilke   oppgaver   som   utføres.   Kandidaten   er   opptatt   av   å   lære   
nye   ting   underveis   og   fremstår   som   veldig   fleksibel.   Kandidaten   er   komfortabel   med   å   utføre   
styrearbeid.   
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8.1.2   Presentasjon   av   kandidat:   Jean   Tuffier   
Jeg   kommer   opprinnelig   fra   Frankrike.   Jeg   flyttet   i   oslo   i   2015   for   en   jobb   (app   utvikling)   og   jeg   
har   vært   medlem   for   2   år   siden   nå.   Jeg   har   også   begynt   å   legge   små   filmer,   jeg   elsker   det!   Jeg   
vil   gjerne   hjelpe   klubben   med   det   hvis   jeg   kan.   Jeg   har   også   tenkt   å   lage   en   app   som   kunne   
hjelpe   medlemmer   angående   samkjøring   til   sporer   men   det   ligger   fortsatt   i   en   side   av   hodet   mitt.   
  
  

Jeans   engasjement   for   å   sitte   i   styret:   
Jeg   har   erfaring   med   å   hjelpe   sport   klubber   med   forskjellige   behov   og   jeg   har   kompetanse   som   
kan   hjelpe   OKK   
  
  

Valgkomiteens   vurdering   av   Jean:  
Valgkomiteen   har   hatt   en   samtale   med   kandidaten.   
  

Kandidaten   er   ikke   komfortabel   med   å   utføre   styrearbeid   grunnet   sin   egen   vurdering   /   
begrensing   av   norskferdigheter,   men   vil   kunne   bidra   på   arenaer   som   å   lage   video,   bidra   på   
arrangementer,   hjelpe   til   med   vindmålere.     

  
  

8.1.3   Presentasjon   av   kandidat:   Lars   Tronsmoen   
Aktiv   kiter   som   er   mye   på   vannet   og   stranda   der   jeg   liker   å   slå   av   en   prat.   Mange   ideer   og   
konsepter   som   kommer   opp   når   man   venter   på   vind   eller   er   stoka   etter   en   rå   session.   
  
  

Lars   engasjement   for   å   sitte   i   styret:   
Brenner   for   å   bidra   i   den   ekstremt   viktige   jobben   som   allerede   gjøres   med   å   verne   om   
kitespotene.   Er   også   gira   på   å   bruke   video   og   foto   til   å   spre   god   stemning   og   skape   mer   
interesse   for   kitesporten   og   rekruttering   til   klubben  
  

Ønsker   å   jobbe   for   mer   synlighet   ute   på   spottene   og   bidra   til   å   dra   flere   ut   på   vannet.   Tenker   
spesielt   på   de   som   har   vært   på   kitekurs,   men   trenger   litt   hjelp   på   veien   til   å   stole   på   egne   
vurderinger   og   få   kitebuddys   å   dra   ut   med.   
  

Valgkomiteens   vurdering   av   Lars:   
Valgkomiteen   har   hatt   en   samtale   med   kandidaten.   
  

Kandidaten   vil   være   en   god   ressurs   for   styret   som   vil   kunne   bidra   på   mange   arenaer   uten   at   det   
vil   være   større   begrensninger   med   hvilke   oppgaver   som   utføres.   Kandidaten   viser   et   brennende   
engasjement   for   at   klubbens   verdier,   aktiviteter   skal   leve   videre.   Kandidaten   er   komfortabel   med  
å   utføre   styrearbeid.   
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8.1.2   Presentasjon   av   kandidat:   Jan   Ivar   Ljosland   
Jobber   til   daglig   i   finans/startups,   men   bruker   fritiden   på   kiting,   tennis   og   sjølivet.   
Ingen   hard-core   kiter   ennå,   men   de   fleste   utenlandsreisene   inkluderer   kiting.     
55   år,   bosatt   i   Oslo.   Ønsker   å   bli   en   del   av   et   lokalt   kitemiljø.   
  

Jan   Ivar   engasjement   for   å   sitte   i   styret:   
Har   erfaring   med   organisasjonsarbeid   (Stavanger   tennisklubb)   og   øvrige   styreverv.    Kan   nok   
bidra   mest   på   det   strukturelle/økonomi   delen,   men   bidrar   også   gjerne   på   eventer/turer.    Ønsker   
å   bidra   og   bli   involvert   i   et   miljø   med   andre   som   også   har   lidenskap   for   kiting.   
  

Valgkomiteens   vurdering   av   Lars:   
Valgkomiteen   har   hatt   en   samtale   med   kandidaten.   
  

Kandidaten   vil   være   en   god   ressurs   for   styret   som   vil   kunne   bidra   på   mange   arenaer   uten   at   det   
vil   være   større   begrensninger   med   hvilke   oppgaver   som   utføres.   Kandidaten   fremstår   som   
fleksibel   og   har   god   erfaring   med   organisasjonsarbeid   fra   tidligere   verv.  
  
  

8.2   Valgkomiteens   innstilling   til   årsmøtet   
Valgkomiteen   i   styret   har   vurdert   dithen   at   de   mest   egnede   nye   kandidater   for   å   sitte   i   styret   er:   
  

Kiki   (Kirstin)   Peters   
Jean   Tuffier   
Lars   Tronsmoen   
Jan   Ivar   Ljosland     
  

Styret   foreslår   at   disse   meldes   inn   i   styret   i   Oslo   Kiteklubb   av   årsmøtet.   
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8.3   VALG   
Årsmøte   skal   velge   minimum   4   personer   til   å   sitte   i   styret   i   Oslo   Kiteklubb.     
Årsmøtet   kan   velge   å   lytte   til   valgkomiteens   innstilling   eller   fritt   stemme   på   alle   kandidater   
  
  

Disse   medlemene   stiller   til   gjenvalg   
Anders   Horgen Styrets   leder          -   2   nye   år   
Kåre   Mortensen Styrets   nestleder   -   2   nye   år   
  

Nye   medlemmer   som   ønsker   å   delta   i   styret   
Kirstin   Peters Styremedlem   -   2   år   
Jean   Tuffier Styremedlem   -   1   år   
Lars   Tronsmoen Styremedlem   -   2   år   
Jan-Ivar   Ljosland   Styremedlem   -   1   år   
  
  

Vedtak:   
Følgende   personer   er   valgt   til   å   sitte   i   styret   i   Oslo   Kiteklubb:   

  
Anders   Horgen Styrets   leder          -   2   nye   år   
Kåre   Mortensen Styrets   nestleder   -   2   nye   år   
Kirstin   Peters Styremedlem         -   2   år   
Jean   Tuffier Styremedlem         -   1   år   
Lars   Tronsmoen Styremedlem         -   2   år   
Jan-Ivar   Ljosland   Styremedlem         -   1   år   

  
ENSTEMMIG   VEDTATT   
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9. SIGNATUR   AV   PROTOKOLL   
Protokollen   for   Oslo   Kiteklubb   årsmøte   er   godkjent.   
  
  
  

Ida   Næss   Høvik   /s/    -    Oslo,   27.05.2021   
  

Kirstin   Peters /s/    -    Oslo,   27.05.2021   
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