
Protokoll fra Oslo Rokrets Ting
08.mars 2022 kI. 19.00 - 20.30

i Christiania Roklub's lokaler.

1. Føl gende representanter deltok :

Arbeidernes Roklubb
Bærum Roklubb
Christiania Roklub
Fornebu Sportsklubb
Norske Studenters Roklub
OrmsundRoklub
Oslo Roklubb

Styret i Oslo Rokrets:
Torstein Rekkedal
Lis Schjøtt
Stein Mørk
Marianne Lundh

Odd Arne Frederiksen
Tine H. Bjonge
Tore Lysdal og lvar Kristiansen
Jan Søderstrøm
Halvor Bergan (leder)
Per Giltvedt
Peter Ellingsen (leder)

leder
styremedlem
styremedlem
varamedlem
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Forfall meldt fra styremedlemmer Odd Rune Hegge (sykdom) og Marte Krogsrud (NR treningsleir)

De fremmøtte representanters fullmakter ble godkjent.

Innkalling, dagsorden og saksliste godkjent uten kommentarer.

Som dirigent ble valgt Torstein Rekkedal.
Som sekretær ble valE Marianne Lundh.
Til å nnderskrive protokollen ble valgt Jan Søderstrøm agHalvor Bergan

Årsberetning ble gjennomgått av kretsens leder, Torstein Rekkedal.

Av viktige saker som kretsen har arbeidet med, ble fremhevet følgende punkter:
de innsendte høringsinnspill til fartsgrenser i indre Oslo havn. Kretsens irurspill ble i stor gradtrttfil
følge.
Klubbenes strømkostnader har blitt tafi opp med myndighetene.
Pågående reguleringsplan for området ved Ormsund Roklub.

En del av kretsens akliviteter ble kansellert eller gjennomført med færre utøvere enn vanlig på grunn
av korona-restriksj oner.
Åtter GrandPrix vinteren 2\20ftAn måtte kanselleres. Premien fra2Al9D02Ahar blitt levert i2021.
Vinter 202112A22 er nå i gang med litt færre lag enn tidligere.
Roerlangrennet 2A2l ble kansellert pga koronarestriksj oner.
Roorienteringen}}Zl ble gjennomført av tre klubber: Bærum, CR og NSR. Det var avslutning med
premieoverrekkelse for to sesonger.
Kretsmesterskapet ble gjennomførtpilÅrungen i en felles regatta med Bærum og Ormsund.
Norges Roforbund (hIR) organiseres ikke lengre med Krafuenter, og det har derfor, samt på gnrnn av
krona-pandemien, vært svært lite aktivitet i Oslo innen det felles juniorarbeid på tvers av klubbene.
Uoffisielt kretsmesterskap i Coastal: her utfordres atter Ormsund til å anangere på høsten 2022.

Støtten til regatta-arrangører ble meget positivt mottatt av klubbene, likeledes ble støtten til
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som klubbene mottar fra NR er veldig høye, og kretsen håper å kunne fortsette rned å bidra til at
roing ikke blir for kostbart å drive med.

Peter Ellingsen (Oslo Roklubb) stilte spørsmål om sommerleir opplegg med junior-roing gjennom
kretsen. Norges Roforbund har trailere med jurior-båter sam klubbene kan låne. Både CR, NSR og
Ormsund har hatt åpne sommerleirer for ungdom. Prosjekter via kommunen skal være lavterskel
/lavkost til ca 300kr for en uke.

Jan Søderstrøm (Fornebu Spcrtsklubb) informerte om de problemer klubben har rned å ffi et lokale
hvor de kan lagre båter. Har væri i kontakt med Bærum kommune uten resultat. Oppfordres av flere
på møtet til å satse på ungdom og ungdoms-aktivitet, forslag om å ha flere idrettsgrener (ref.
sportsklubb) så medlemstallet kommer høyere opp. Fornebu har mange innbyggere, og flere kommer
til, stort nedslagsfelt.

Årsberetring med diverse kommentarer ble deretter enstemmig godkjent.

Lis Schjøtt gjennomgikk det utsendte regnskap for 202L. Økonomien i kretsen er bra, takket være
inntekter fra bingo, samt aktivitetstilskudd fra OIK og YIK.
Disse midler er forutsatt brukt i hovedsak på aktiviteter for unge under 20 fr$. Lotteri- og
stiftelsestilsynet krever regnskap og rapport om bruken fulig.

Premien i Åtter GrandPrix 2A20ble levert til CR i202I på grunn av manglende leveranser fra USA.
Kostnad er derfor med på 2021 regnskapet.

Regnskapet for 2A2l viser et underskudd på kr. &3744,2A.

Revisors beretning med anbefaling av regnskapet ble test opp.

Regnskapet deretter enstemmig godkj ent.

Ingen forslag mottatt.

Styret foreslo uendret kontingent kr.0. Enstemmig vsdtatt.

Lis Schjøtt fremla budsjettforslag for 2A22 med inntekter på kr. 107 000 og utgifter på
kr. 225 000, og et derav følgende underskudd på kr. I 18 000.
Budsjettet er satt opp med underskudd for å bruke av kretsens midler til aktiviteter i klubbene. Bingo
er en ustabil inntekt og anslås konservativt.
Kretsen ønsker å bidra til å redusere kostnader ved deltakelse i roing. I likhet med tidligere år er det
derfor satt av 70 000kr til stipend med formål å minske egenandelen for å representere internasjonalt
for Junior/U23 utøvere.
Det er også satt av kr. 30 000 til støtte til junioraktiviteter, f. eks. felles buss til ungdomsmesterskapet
i Os samt kr. 50 000 til felles aktivitet.

Det ble enighet om å øke Qudsjett for bingoinntekter til kr. 60 000, da det formodes at Bingo vil bli
gjenopptatt og normalissrt etter pandemien.
Budsjett viser da inntekler k. t22 000, utgifter uendret l{x.225 000, og et resultat underskudd på kr.
103 000.
Klubbene oppfordres igjen til å søke om midler til tiltak på tuers av klubbene.
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Halvor Bergan (NSR) stilte spørsmål om det ønskes underskudd i kommende år, og hvilken
målsetning kretsen har for dette. Svar at det sittende styre ønsker å videreføre et vedtak fra tidligere
år om å ha en buffer på ca. 300 000kr. Heri er inkludert overskuddet fra langtureni2AlT øremerket
til Tur- og mosjonsaktiviteter, utgjør på nåværende tidspunkt ca.75 000kr.

Budsjett for 2022 ble deretter vedtatt.

9. Valgkomiteens innstilling ble fremlagt av Tore Lysdal, Følgende ble valgt:

a) Torstein Rekkedal (CR), leder, gjenvalg
Odd Rune Hegge (NSR), nestleder, ikke på valg

b) Som styremedlem og leder av Kraftsenter Oslo ble
Tine H. Bjonge (Bærum) valgt for 1 år, ny

c) Som s§remedlemmer ble følgende gjenvalgt for I år
Lis Schjøtt
Stein Mørk

{Bærum)
(CR)

d) Følgende ble gjenvalgt som varamedlemmer for I år:
Marianne Lundh (NSR)
Per Gilwedt (Ormsund)

e) Som kontrollkomite ble gienvalgt Dag Sverdrup-Thygeson (NSR) og Gerhard Dtirbeck (CR)
Som vara til kontrollkomiteen ble gjenvalgt Peter Ellingsen (Oslo Roklubb), alle valgt for 1 år.

f) Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne rep-resentanter til overordnede organisasjoners Ting.

g) Valgkomiteen ble nedsatt og består av en representant fra hver av følgende kluhber:
CR, NSR, Ormsund RK, samt Bærum Roklubb.

Klubbene melder inn et navn på det oppnevnte medlem av valgkomiteen innen utgangen
av april 2022 til oslo.rokrets@gmail.com

Møtet hevet kl. 20.30

Oslo, 10.03.2022
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