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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. 
 Årsmøtet velger Anders Horgen til referent. 

 Til å undertegne protokollen velges:Cato Moe og Joachim Wille 

 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:  11.03.2022 
 Saker til årsmøtet ble sendt:  12.04.2022 

 Vedtak: 
 Antall medlemmer tilstede:  20 
 Antall stemmer for:  20 
 Antall stemmer imot:  0 
 Årsmøtet godkjenner innkallingen:  ENSTEMMIG VEDTATT 
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 3.  STYRETS ARBEID I 2021 
 Styret hatt følgende aktiviteter i 2021: 

 ●  gjennomført 10 styremøter. 
 ●  arrangert 2 OKK eventer (Camp Lista, Kitepils). 
 ●  planlagt 3 eventer som ble avlyst grunnet COVID-19 (Haugastøl, Danmark, Varberg) 
 ●  oppgradert alle 6 vindmålere til å støtte NB-IoT 
 ●  gjennomført 2 møter med Statsforvalteren i Viken fylkeskommune ang vindmåler Teibern 
 ●  gjennomført 1 møte med Statssekretæren i Samferdselsdepartementet. 
 ●  gjennomført 1 møte med Moss kommune ang vår aktivitet på Larkollen. 
 ●  gjennomført 2 møter med Rollag kommune ang søknad om vindmåler på Veggli 
 ●  skrevet søknad til grunneier og Rollag kommune om installasjon av vindmåler på Veggli 
 ●  skrevet søknad til grunneier for installasjon av vindmåler på Bergsjøstølen 
 ●  arbeidet med Tønsberg kommune ang Feskjær kitespot 
 ●  produsert 5 OKK videoer. 
 ●  vedlikehold og drift av hjemmeside. 
 ●  reforhandlet rabattavtale Sola Strand Hotell 
 ●  Inngått rabattavtale med 5 nye leverandører 

 (Piteraq, DerUte, Redningsselskapet, Halne Fjellstugu, Surf 1) 
 ●  gjennomført 5 møter med DFDS Seaways ang Danmarksturen 2021 og 2022 
 ●  gjennomført 4 møter med DanCenter ang Danmarksturen 2021 og 2022 
 ●  jobbet med å utvikle OKK Skiftebag 
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 4.  ÅRSBERETNING FOR 2021 
 Året 2021 har vært sterkt preget av COVID-19 situasjonen med relativ lav sosial aktivitet. 
 Styret har hatt et høyt aktivitetsnivå hvor det har vært stort fokus på å tilrettelegge for sporten til 
 medlemmene som i hovedsak har bestått i møtevirksomhet med myndigheter, oppgradering av 
 vindmålere til NB-IoT, nye rabatt avtaler, planlegging av danmarksturen for 2022 m.m. (se kap 3 
 for detaljer). 

 Klubben klarte å arrangere årlige høststormcamp til Lista som ble godt mottatt av medlemmene. 
 Vintersamlingen for 2022 (124 gjester) ble utsolgt på rekordhøy tid på under 15 minutter. 

 Oslo Kiteklubb hadde 442 betalende medlemmer pr 31.12.2021. 

 Antall medlemmer de siste årene. 

 År 2018  År 2019  År 2020  År 2021  Foreløpig 2022 

 97  380  476  442  427 

 Oslo Kiteklubb følger god regnskapsskikk og har god kontroll på alle inntekter og utgifter. 
 Økonomien i klubben er svært god. Regnskapsåret 2021 har et resultat på kr 66.317,- 

 Disponible midler pr 31.12 pr år 

 År 2018  År 2019  År 2020  År 2021 

 kr 131 945,55  kr 187 158,90  kr 180 271,45,-  Kr 277 398,13 

 Oslo Kiteklubb har ingen gjeld, ubetalte fordringer og ingen ansatte. Det foreligger ingen 
 økonomiske risiko for driften av klubben pr 04.03.2022. 

 Anders Horgen /s/  Kåre Mortensen /s/  Kirstin Peters /s/ 
 Jan Ivar Ljosland /s/ 

 Vedtak: 
 Styret foreslår at årsberetningen godkjennes av årsmøtet. 

 Antall medlemmer tilstede:  20 
 Antall stemmer for:  20 
 Antall stemmer imot:  0 
 ENSTEMMIG VEDTATT 
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 5.  REVISJONSBERETNING FOR 2021 
 Jeg har revidert årsregnskapet for Oslo Kiteklubb for regnskapsåret 2021, som viser et 
 overskudd på kr 66.317,-. 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 2021 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. 

 11. april 2022 
 Morten Pettersen /s/ 
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 6.  REGNSKAP FOR 2021 

 DRIFTSINNTEKTER:  Note  Regnskap 

 Innkrevd Årskontingent 2021  1  110 500 kr 

 Arrangementer / Turer  2, 3 ,4,13  314 200 kr 

 Offentlig støtte  6  76 294 kr 

 Merchandise  5  140 kr 

 SUM DRIFTSINNTEKTER  501 134 kr 

 DRIFTSKOSTNADER:  Note  Regnskap 

 Arrangementer / Turer  2, 3 ,4,13  −326 263 kr 

 Merchandise  5  -687 kr 

 Skytjenester  7  −3 665 kr 

 Drift - Vindmåler  11  −64 282 kr 

 Drift - Diverse  12  −26 255 kr 

 SUM DRIFTSKOSTNADER  −421 152 kr 

 DRIFTSRESULTAT  79 982 kr 

 FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER  Note  Regnskap 

 Finansinntekter  0 kr 

 Gebyr - Bank  8  −958 kr 

 Gebyr - VIPPS  9  −12 707 kr 

 RES. FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER  −13 665 kr 

 ÅRSRESULTAT  66 317 kr 
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 Disponible midler pr 31.12.2021 
 Sparekonto  220 581,00 kr 

 Driftskonto  *  56 087,45 kr 

 Brukskonto  729,68 kr 

 OKK Bergsjøstølen konto 2022  **  179 170,00 kr 

 OKK Haugastøl konto 2022  **  338 037,00 kr 

 OKK Danmarks konto 2022  **  329 050,00 kr 

 SUM DISPONIBLE MIDLER  kr 277 398,13,- kr 

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

 **  (Disse disponible midlene er periodisert til regnskapet  for 2022 og er forhåndssalg av eventer som 
 utføres i 2022. Derfor er disse midlene ikke oppført som disponible midler for 2021) 

 NOTE 1: ÅRSKONTINGENT 
 Årskontingent via VIPPS  7 250,00 kr 

 Årskontingent via VIPPS Express Checkout  103 250,00 kr 

 Delsum  110 500,00 kr 

 UTGIFTER: 

 Gebyr VIPPS  -216,92 kr 

 Gebyr VIPPS Express Checkout  -3 089,24 kr 

 Delsum  -3 306,15 kr 

 SUM ÅRSKONTINGENT  107 193,84 kr 
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 NOTE 2,3,4,13 : ARRANGEMENTER / TURER 
 Vintersamling 2021 (2)  0 kr 

 Bergsjøstølen 2021 (3)  0 kr 

 Danmark 2021 (4)  0 kr 

 Lista 2021 (13)  314 200kr 

 Delsum  314 200,00  kr 

 *  UTGIFTER: 

 Vintersamling 2021 (2)  0 kr 

 Bergsjøstølen 2021 (3)  0 kr 

 Danmark 2021 (4)  0 kr 

 Lista 2021 (13)  -335 663,66 kr 

 Delsum  -335 663,66  kr 

 SUM ARRANGEMENTER  -21 464  kr 

 (  *  ink VIPPS gebyr for salg av billetter for å vise  faktisk resultat for hvert event) 
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 NOTE 5: Merchandise 
 OKK Stickers  140,00 kr 

 Delsum  140,00 kr 

 UTGIFTER: 

 OKK Stickers frakt  -18,00 kr 

 OKK Skiftebag - Devancetech China  -342,00 kr 

 OKK Skiftebag - Devancetech China - Demo Sample  -3 713 kr 

 OKK Skiftebag - Devancetech China - Demo Sample Refundert  +3 404 kr 

 VIPPS Gebyr  -4,00 kr 

 Delsum  -687,00 kr 

 SUM OKK MERCHANDISE  -551,00 kr 

 NOTE 6: Offentlig støtte 
 Norsk Tipping Grasrotandel 1. januar - 30. april 2021  11 455,26 kr 

 Norsk Tipping Grasrotandel 1. mai - 31. august 2021  15 225,11 kr 

 Norsk Tipping Grasrotandel 1. september - 31. desember 2021  12 245,00 kr 

 Lotteri og stiftelsestilsynet - momskompensasjon for driftsåret 2020  37 369,00 kr 

 SUM Offentlig støtte  76 294,37  kr 
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 NOTE 7: Skytjenester 
 Facebook  -1 000,27 kr 

 Google Drive  -204 kr 

 Hjemmeside  -1 702,54 kr 

 Vimeo  -758,58 kr 

 SUM SKYTJENESTER  -3 665,39  kr 

 NOTE 8: GEBYR BANK 
 DNB Bankomkostninger  -958,00 kr 

 SUM GEBYR BANK  -958,00 kr 

 NOTE 9: GEBYR - VIPPS 
 Årskontingent 2021  -3 306,16 kr 

 Lista 2021  -9 400,86 kr 

 SUM GEBYR VIPPS  -12 707,02 kr 
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 NOTE 11: DRIFT - VINDMÅLER 
 Talkmore  −999,00 kr 

 Innkjøp av 4stk nye vindmålere  −38 156,10 kr 

 Import og tollavgift 4stk vindmålere  −10 243,75 kr 

 Brødrene Dahl - Vindmåler Norefjell rekvisita  −972,00 kr 

 6stk NB-IoT Upgrade moduler til Vindmålere  −2 961,42 kr 

 Telenor NB-IoT Faktura April  −30,84 kr 

 Fortolling Faktura - 6stk NB-IoT Upgrade moduler til Vindmålere  −1 030,00 kr 

 Telenor NB-IoT Faktura Juni  −238,83 kr 

 Kjell & Company - USB Forlenger  −498,90 kr 

 Utlegg Verket Vindmåler upgrade (lift mm)  −3 805,27 kr 

 Follo Liftutleie - NB-IoT Upgrade vindmåler Framnes  −1 424,00 kr 

 Vindmåler - Utlegg fra Anders for returnering av Holfuy modem  −382,00 kr 

 Telenor NB-IoT Faktura August  −148,21 kr 

 Telenor NB-IoT Faktura September  −148,48 kr 

 Talkmore Kreditnota - oppsigelse  +797,24 kr 

 Fjellfundament - Bergsjøstølen  −3 664,00 kr 

 Telenor NB-IoT Faktura Oktober  −188,45 kr 

 Telenor NB-IoT Faktura November og Desember  −188,21 kr 

 SUM DRIFT VINDMÅLER  -64 282,22 kr 
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 NOTE 12: DRIFT - DIVERSE 
 StickerApp - klistremerker  −3 674 kr 

 Premie Påskequiz  −154 kr 

 Peppes Pizza - Første styremøte  −722 kr 

 Foodra - Styremøte 16.08.2021  −764 kr 

 Innkjøp av OKK Bar (brukt) - Utlegg Kåre Mortensen  −1 000 kr 

 Nabobil - Transport av OKK Bar  −499 kr 

 Filt til å beskytte OKK Bar  −229 kr 

 OKK Stjernetelt - nye vegger og dører  −4 900 kr 

 Nabobil - Transport av OKK Bar  −37 kr 

 Foodra - Styremøte 14.10.2021  −834 kr 

 Link Mobility - SMS - Oktober 2021  −6 187 kr 

 Link Mobility - SMS - Oktober 2021 - KreditNota  +1 880 kr 

 Allkopi Nettprint AS - Foliering av OKK Bar  −5 812 kr 

 Link Mobility - SMS - November 2021  −815 kr 

 JMBand - Armbånd og bonger  −852 kr 

 Toll - JMBand - Armbånd og bonger  −410 kr 

 Link Mobility - SMS - Desember 2021  −1 245 kr 

 SUM DRIFT DIVERSE  -26 255 kr 

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

 Antall medlemmer tilstede:  20 
 Antall stemmer for:  20 
 Antall stemmer imot:  0 
 ENSTEMMIG VEDTATT 

 Side  12 



 7.  INKOMMENDE SAKER 

 7.1 Deling av vindmålerdata til tredjepart 
 Forslag fra:  Arve Klev 
 Klubbens målere er "gull" for kitere og andre vannsport-entusiaster rundt Oslo, men tilgangen til 
 detaljert informasjon kan vesentlig forbedres. 

 Detaljert informasjon med minimum, maksimum, gjennomsnitt, og vindretning hvert 2. minutt er 
 tilgjengelig via Holfuy's programmeringsgrensesnitt (API). 

 For Oslo Kiteklubb's målere er detaljert informasjon i dag kun tilgjengelig, men kronglete å lese, 
 på Holfuy's nettsider; om du går inn på hver enkelt måler, scroller ned til 'Grafer', og holder 
 markøren over målepunktene i de ulike diagrammene. Men også her er det mangler. 

 Kan dere vær så snill og endre policy om deling av data (tilgang til API), og la Holfuy åpne opp 
 API for klubbens målere på lik linje med andre eieres målere? Til glede for klubbens 
 medlemmer. 

 Arve Klevs vindtjeneste: 
 Her er link til Huk hvor vindmåler-data fra Holfuy er delt: 
 https://kiteoslo.no/hukSted/020_HUK 

 Her er link til Verket hvor vindmåler-data fra Holfuy ikke er delt: 
 https://kiteoslo.no/verketSted/01_VERKET 

 Styrets innstilling til forslaget: 
 Styrets innstilling er at tilgangen til programmeringsgrensesnitt (API) og deling av rådata ikke 
 skal tilgjengeliggjøres til tredjepart. 

 Styret begrunner sin innstilling med: 
 a)  Pågående sak mot Statsforvalteren i Oslo & Viken ang vindmåler Teibern. 
 b)  Pågående sak mot Miljødirektoratet ang vindmåler Teibern. 
 c)  OKK mister viktig bruksstatistikk som er svært viktig ved dialog med myndigheter. 

 i)  Ved utplassering av nye vindmålere (søknadsprosess). 
 d)  Styret har brukt utallige timer på å standardisere, ryddet opp i vindmåler tjenestene. 
 e)  Styret er imot at tredjepart skal benytte OKK’s eiendom til å lage egne tjenester. 

 i)  Økt administrastasjon, forvaltning, driftstøtte mot tredjepart. 
 ii)  Mangelfull markedsføring og eierskap hvor vinddata kommer fra. 

 f)  Forbedringspotensiale skal håndteres mot Holfuy 
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 a / b) Pågående saker mot Statsforvalteren i Oslo & Viken / Miljødirektoratet 
 Styret har påklaget et vedtak hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, hvor statsforvalteren ønsker 
 å fjerne trestolpen som vindmåleren til Teibern er montert på. Trestoplen er plassert på 
 Eldøya-Sletter landskapsvernområde og har stått der i over 10 år. 

 Det er svært strenge lover og regler for å kunne få dispensasjon til å utføre inngrep i et 
 verneområde. Arbeidet for å kunne få dispensasjon er ofte svært omfattende fordi ingrepet ikke 
 kan være i konflikt med: 

 -  Forskrift om vern av Eldøya-Sletter landskapsvernområde med plantelivsfredning 
 -  Forskrift til forvaltningsloven 
 -  Forvaltning av verneforskrifter (revidert 2010) 

 I disse forskriftene settes det strenge krav til ulike vilkår som må være oppfylt for å kunne få 
 dispensasjon til et inngrep. 

 I denne saken, er det svært avgjørende at OKK og vindmåleren oppfyller følgende vilkår: 
 -  Forvaltningsloven §48; 

 hvor «hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig» er oppfylt 

 -  Forvaltning av verneforskrifter (revidert 2010) punkt 6.4.3 er oppfylt 

 Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, har ikke OKK mulighet til å kunne beholde vindmåleren 
 på Teibern og påklagen vil bli avvist. 

 For å vinne frem i slike saker krever det at OKK må kunne vise til at vindmålerne utplassert i 
 Oslofjorden faktisk er av «vesentlige samfunnsinteresse» iht til forskriftene. Her benyttes 
 verdifull bruksstatistikk og bruksmønster fra brukerne av vindmålerne som dokumentasjons 
 grunnlag. Uten denne form for dokumentasjon, ville vi ikke hatt mulighet til å påklage saken til 
 “Statsforvalteren i Oslo og Viken” samt til Miljødirektoratet. 

 Ved åpning av programmeringsgrensesnitt (API) slik at tredjepart kan hente ut data direkte fra 
 vindmålerne, mister OKK bruksstatistikk og bruksmønster over vindmålerne våre. Vi vil ikke 
 lengre kunne se hvem og når vindmålerne benyttes da dette da flyttes til tredjepart. 
 Konsekvensen av dette er at OKK mister sitt datagrunnlag for å kunne dokumentere at 
 vindmålerne er av «vesentlige samfunnsinteresse» iht til forskriftene. 

 Med dette som bakgrunn, er det svært viktig for styret å presisere viktigheten at OKK selv 
 innehar og eier datagrunnlaget ved fremtidige saker slik at vi kan opprettholde godt tilbud. 
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 c) OKK mister viktig bruksstatistikk som er svært viktig ved dialog med myndigheter. 
 Ref. punkt a) og b) ovenfor. 

 Ved utplassering av nye vindmålere, erfarer OKK ved søknadsprosessene, at det er viktig at vi 
 kan dokumentere behovet og grunnlaget for installasjon. Styret benytter dagens verdifulle 
 statistikk nettopp i dette arbeidet for å kunne få tillatelse til å plassere ut nye vindmålere. 

 Uten dette dokumentasjonsgrunnlaget, ville vi blant annet ikke fått godkjenning til å installere 
 vindmåleren på Verket Molo. 

 d) Styret har brukt utallige timer på å standardisere, ryddet opp i vindmåler tjenestene. 
 Styret har siden høsten 2018, lagt ned utallige dugnadstimer for å få plass en stabil og sikker 
 drift av vindmålertjenesten til klubbens medlemmer. 

 I perioden fra 2015  til  2018 hadde Oslo Kiteklubb et dårlig vindmålertilbud til klubbens 
 medlemmer. Tjenesten og vindmålerene som ble benyttet var utviklet av frivillige 
 vind-entusiaster tidlig på 2009/2010, kjent som Vindsiden. 

 Oslo Kiteklubb ble skadelidende over manglende vedlikehold, lav oppetid, ingen synlig 
 markedsføring pluss at ildsjelene i Vindsiden mistet sitt engasjement for tjenesten. Vi hadde 
 ingen som kunne oppdatere kildekode, firmware i målerne og bistå med feilsøking/drift m.m. 

 For å kunne levere et godt vindmålertilbud til klubbens medlemmer, har styret fra våren 2019 til 
 2022 arbeidet strategisk og målrettet for å kunne sette 8 nye vindmålere fra Holfuy i drift. I 2021 
 fullførte styret arbeidet med å oppgradere alle vindmålerne til å støtte det kommende 5G nettet. 
 Totalt har klubben investert 145.000 NOK i vindmålere for å kunne gi klubbens medlemmer et 
 godt tilbud. Denne investeringen hadde ikke vært mulig å gjennomføre hadde det ikke vært for: 

 -  Stabil og sikker drift av vindmålerne 
 -  Økte medlemstall som følge av tydelig markedsføring av hvem som leverer tjenesten 

 Dette opprydningsarbeidet som startet i 2018 ønsker vi ikke at fremtidige styrer måtte gjøre på 
 nytt. 

 Oslo Kiteklubb har som strategi og målsetning å kunne plassere ut flere vindmålere til sine 
 medlemmer. 
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 e) Styret er imot at tredjepart skal benytte OKK’s eiendom til å lage egne tjenester. 
 Styret stiller seg uforstående til at det skal tillates at tredjepart skal kunne utvikle egne tjenester 
 basert på data fra vindmålerne til Oslo Kiteklubb. Vi anser at disse dataene er å betraktes som 
 klubbens eiendom og ser ikke grunnlaget i hvorfor Arve Klev skal lage egen tjeneste selv etter 
 beste intensjoner. 

 Argumentet med at enkelte Holfuy-eiere på Internett ønsker gir gratis tilgang til 
 programmeringsgrensesnitt (API) for sine vindmålere betyr ikke at Oslo Kiteklubb skal 
 nødvendigvis gjøre det samme slik Arve Klev henviser til. Dersom Arve Klev ønsker å lage egne 
 vær-/vindtjenester, mener styret at han selv må stå for investeringen av vindmålere og den 
 infrastrukturen han måtte trenge. Klubben har ikke ansvar for å tilrettelegge for at tredjepart skal 
 kunne lage egne tjenester. 

 Vi mener at det ikke er riktig at tredjepart skal kunne berike seg på investeringen Oslo Kiteklubb 
 har gjort på vegne av klubbes medlemmer. Styret presiserer at dersom det åpnes for at 
 tredjepart skal kunne lage egne tjenester, vil klubbens medlemmer bli skadelidende på sikt fordi 
 det blir vanskelig å kunne definere hvem som står bak tjenesten. Ref. pkt d) 

 Vi er erfarer også at mange open-source og non-profit prosjekter på internett ofte ikke tar 
 hensyn til rettigheter, kreditering og også tar seg betalt for sine tjenester. Er det riktig at OKK 
 medlemmer skal betale for dette? 

 Oslo Kiteklubb er opptatt av at tilbudet skal være godt nok blant majoriteten av kitere. 
 Styret mener at tilbudet som gis til publikum og klubbens medlemmer er tilfredsstillende via: 

 -  OKK’s hjemmeside 
 -  Holfuy hjemmeside 
 -  Holfuy app for iOS og Android 

 Styret mener at klubben ikke skal bruker mere tid på denne saken og at klubben har viktigere 
 saker å bruke sin kapasitet på. 
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 g) Forbedringspotensiale skal håndteres mot Holfuy 
 Argumentet med at enkelte grafer ikke er tilfredsstillende nok slik Arve ønsker og dokumenterer, 
 er ikke et argument i seg selv for at man skal tillate tredjepart til å utvikle egne tjenester. 

 Her er styrets innstilling at vi sammen med leverandørern med Holfuy kan se på om vi kan 
 forbedre grafene noe. 

 Styrets innstilling til vedtak for å åpne API til tredjepart:  Ikke godkjent 

 ÅRSMØTETS VEDTAK: 
 Årsmøtet skal stemme for eller imot forslaget: 

 Antall stemmer blank:  1 
 Antall stemmer for ved oppmøte:  1 
 Antall stemmer for med fullmakt:  2 
 Antall stemmer imot ved oppmøte:  18 
 Antall stemmer imot med fullmakt:  26 

 FORSLAG IKKE GODKJENT VED ALMINNELIG FLERTALL 
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 7.2 Innkjøp av minibuss 
 Forslag fra:  Joakim Rygg Flesvik 
 Minibuss til frakt av medlemmer til div kitespots som f.eks. Verket med avgang fra Oslo på angitt 
 tidspunkt (postet på facebook) når det er bra vind mot en liten pris så man ikke trenger å kjøre 
 så mange biler og fylle opp parkeringsplassen. Denne kan også brukes på planlagte 
 arrangement så man slipper å kjøre så mange biler til disse. Forutsetter at noen har nødvendig 
 sertifikat, og mulighet til å kjøre denne når det er behov mot en liten betaling for kjøringen (må 
 vel passe på at man ikke blir regnet som kommersiell aktør med de krav det medfører siden 
 man får betalt for å transportere folk). 

 Inspirert av at f.eks. Oslo paragliding klubb har en slik som de bruker på å kjøre medlemmer til 
 spots og events på akkurat samme måte. 

 Styrets innstilling til forslag: 
 Styrets innstilling er at dette har ikke klubben økonomiske midler eller har ressurser til å 
 gjennomføre dette. Vi oppfordrer alltid medlemmene i klubben til å samkjøre der det er mulig. 

 Styrets innstilling til vedtak:  Ikke godkjent 

 ÅRSMØTETS VEDTAK: 
 Årsmøtet skal stemme for eller imot forslaget: 

 Antall stemmer blank:  0 
 Antall stemmer for ved oppmøte:  1 
 Antall stemmer for med fullmakt:  0 
 Antall stemmer imot ved oppmøte:  19 
 Antall stemmer imot med fullmakt:  3 

 VEDTAK: 
 FORSLAG IKKE GODKJENT VED ALMINNELIG FLERTALL 
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 7.3 Forslag til endring av WindAlert 
 Forslag fra:  Nils Andreas Schive 
 Wind alert må begrenses til oslo og omegn. Ingen i oslo bryr seg om lista, jæren, varberg osv. 
 lag en egen for de ndre områdene evt. Elsket kite alerten hele tiden før, nå er den dessverre full 
 av støy 

 Topp tre beste spotter: 
 Jæren 280 pts 
 Lista 275 pts 
 Varberg 276 pts 

 Men hva med engholmen!?!?! Nei da må jeg inne, scrolle, lete, oida scrollet for langt, scroll helt 
 opp… ja du skjønner. Jeg håper det kan tilbakestilles, eller lages en løsning hvor man evt kan få 
 kun Osloområdet/veøge spotter selv 

 Styrets innstilling til forslag: 
 Slik løsningen er bygget i dag, er det dessverre ikke mulig å velge hvilke områder man ønsker å 
 abonnere på. WindAlert er bygget som en enkel low-key tjeneste (med minst mulig 
 utviklingskostnader) for å kunne raskt gi et overblikk over dagens muligheter for kiting. 
 Tjenesten har blitt veldig populær og brukes daglig av ca. 170 personer av klubbens 
 medlemmer. Det har vært løpende ønsker fra klubbens medlemmer at flere spotter skulle 
 legges inn i tjenesten. Som et resultat av dette erfarer vi at dette gir et uheldig utslag på listen 
 over “Topp 5 anbefalte” spotter. 

 Det kan hende at enkleste løsning er man lager egen Topp 5 liste for kun spotter i Oslo & 
 omegn øverst i mailen i tillegg til liste over alle topp 5 spotter. 

 Styret tar innspillet til etterretning og ser på en løsning ved ledig kapasitet. 

 ÅRSMØTETS VEDTAK: 
 Årsmøtet skal stemme for eller imot løsningsforslaget til styret: 

 Antall stemmer blank:  1 
 Antall stemmer for ved oppmøte:  20 
 Antall stemmer for med fullmakt:  0 
 Antall stemmer imot ved oppmøte:  0 
 Antall stemmer imot med fullmakt:  0 

 FORSLAG GODKJENT VED ALMINNELIG FLERTALL 
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 8.  VALG AV STYRET 
 Styret fra september 2021 har bestått av: 

 NAVN  ROLLE  PERIODE 
 Anders Horgen  Styrets leder  2021 - 2023 
 Kåre Mortensen  Styrets nestleder  2021 - 2023 
 Kirstin Peters  Styremedlem  2021 - 2023 
 Jan Ivar Ljosland  Styremedlem  2021 - 2022 

 Medlemmer som har fratrådt sine styreverv i perioden 2021 - 2022: 
 Lars Tronsmoen  Styremedlem 
 Jean Tuffier  Styremedlem 

 Disse medlemene stiller ikke til gjenvalg 
 Jan Ivar Ljosland  Styremedlem 
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 8.1 Kandidater som har meldt seg til å sitte i styret 
 8.1.1 Presentasjon av kandidat: Stefan Norberg 
 Stefan Norberg, er 43 år, har kone og 3 barn. Er byggmester og driver Follobyggservice. Har 
 kjørt på snowboard i 30 år og elsker snø. Liker å dra på turer, oppleve nye eventyr samt møte 
 nye folk. Har drevet reiseselskap tidligere og jobber med prosjekter til daglig. 

 Stefan Norberg engasjement for å sitte i styret: 
 Jeg er imponert over OKK og hvordan styret arbeider med å få nye folk til og føle seg 
 velkommen. Derfor ønsker jeg å hjelpe til for å fortsette det gode arbeidet som gjøres i dag. Jeg 
 er en praktiker som kan hjelpe til med praktiske ting på turer mm. 

 Valgkomiteens vurdering av Stefan Norberg: 
 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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 8.3 VALG 
 Årsmøte bør velge minimum 3 personer til å sitte i styret i Oslo Kiteklubb. 
 Årsmøtet kan velge å lytte til valgkomiteens innstilling eller fritt stemme på alle kandidater 

 Nye medlemmer som ønsker å delta i styret 
 Stefan Norberg  Styremedlem       - 2 år 

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

 Stefan Norberg for 2 år 

 Antall stemmer blank:  0 
 Antall stemmer for ved oppmøte:  20 
 Antall stemmer for med fullmakt:  0 
 Antall stemmer imot ved oppmøte:  0 
 Antall stemmer imot med fullmakt:  0 

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

 Cato Moe  /s/  -  Oslo, 20.04.2022 

 Joachim Wille  /s/  -  Oslo, 20.04.2022 
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