Protokoll fra Oslo Rokrets Ting
10.mars 2021 kl. 19.00 – 20.00
Digitalt via Zoom

1. Følgende representanter deltok:
Bestumkilen Roklubb
Bærum Roklubb
Christiania Roklub

Hege Liven
Anders Ljunggren
Helga Marie Løvenskiold Kveseth
Erling Storm (leder), fra punkt 9
Halvor Bergan (leder)
Odd Rune Hegge
Per Giltved (leder)
Peter Ellingsen (leder)
Benita Clausen

Norske Studenters Roklub
Ormsund Roklub
Oslo Roklubb
Skullerud
Styret i Oslo Rokrets:
Torstein Rekkedal
Lis Schjøtt
Stein Mørk
Marianne Lundh

leder
styremedlem
styremedlem
varamedlem

Forfall meldt fra Fornebu Sportsklubb samt styremedlemmer Hilde Vagle og Andrea Älveborn.
De fremmøtte representanters fullmakter ble godkjent.
2. Innkalling, dagsorden og saksliste godkjent uten kommentarer.
3. Som dirigent ble valgt Torstein Rekkedal.
Som sekretær ble valgt Marianne Lundh.
Til å underskrive protokollen ble valgt Hege Liven og Helga Marie Løvenskiold Kveseth
4. Årsberetning ble kort gjennomgått av kretsens leder, Torstein Rekkedal.
Av viktige saker som kretsen har arbeidet med, ble fremhevet de innsendte høringsinnspill til
strategiplaner for Oslofjord området som «Aktiv vannflate» samt Behovsplan for idretten.
Mange aktiviteter ble kansellert i 2020 på grunn av korona-restriksjoner.
Åtter GrandPrix i sesong vinteren 2019/2020 ble gjennomført med rekorddeltakelse, vinteren
2020/2021 måtte kanselleres.
Roerlangrennet 2020 ble kansellert på grunn av snømangel, 2021 kansellert på grunn av korona.
Roorienteringen kunne gjennomføres på vannet, men premieoverrekkelse utsatt.
Kretsmesterskapet har i flere år vært lagt til Kjørbo-sprinten. Det blir ikke avholdt Kjørbo-sprint i
2020 pga et planlagt padle-VM i Sandvika. KM-løp ble derfor lagt i forbindelse med NSRs
Årungregatta som heldigvis kunne gjennomføres.
Kraftsenteret har ikke kunne tilrettelegge for felles aktiviteter på grunn av koronarestriksjoner.
Den reduserte aktivitet i krets og klubber vises i regnskapet, som i stedet for det budsjetterte
underskudd kom ut med et overskudd. Det er ikke mottatt søknader om støtte fra klubbene utover
søknad om støtte til felles busstransport til ungdomsmesterskapet i Os.
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Styret ønsker å videreføre et vedtak fra tidligere år om å ha en buffer på ca. 300 000kr. Dertil er
overskuddet fra langturen i 2017 øremerket til Tur- og mosjons aktiviteter, utgjør på nåværende
tidspunkt ca. 80 000kr. Styret mener at overskudd og midler i øyeblikket er for høye, og klubbene
oppfordres igjen til å søke om midler.
Årsberetning med diverse kommentarer ble deretter enstemmig godkjent.
5. Lis Schjøtt gjennomgikk det utsendte regnskap for 2020. Økonomien i kretsen er bra, takket være
inntekter fra bingo, samt aktivitetstilskudd fra OIK og VIK.
Disse midler er forutsatt brukt på aktiviteter for unge under 20år. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal ha
rapport om bruken årlig.
Det er ikke mottatt søknad om støtte til mini-regattaer på Årungen, ei heller til trenerutdanning.
Klubbene oppfordres til å søke om støtte til aktiviteter på tvers av klubbene.
Premien i Åtter GrandPrix 2020 ble ikke utlevert til CR på grunn av manglende leveranser fra USA.
Kostnad vil derfor komme på 2021 regnskapet.
Spørsmål fra Peter Ellingsen om høyrentekonto. Det har vært jobbet med å få på plass en bedre
høyrentekonto, men det har vist seg umulig for en organisasjon som kretsen å få til dette.
Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 106 312,86.
Revisors beretning med anbefaling av regnskapet er mottatt.
Regnskapet deretter enstemmig godkjent.
6. Forslag fra Ormsund Roklub om 1) fordeling av kretsens midler til alle kretsens klubber, 2) støtte til
ungdomsrepresentasjon og 3) felles busstransport til Vestlandet.
Styret i kretsen støtter ikke forslaget i sin helhet, kretsen ønsker søknader før det blir gitt støtte.
Forslagets punkt 2 og 3 er allerede en del av rokretsens mål og med i budsjett. Styrets fullstendige
kommentar til forslaget er sendt ut med sakspapirer.
Halvor Bergan (NSR) enig med styret i, at det sendes søknader for å få tildelt midler.
Forslag deretter til avstemning: 1 for Ormsunds forslag, 11 mot.
Forslag falt.
7. Styret foreslo uendret kontingent kr.0. Enstemmig vedtatt.
8. Lis Schjøtt fremla budsjettforslag for 2021 med inntekter på kr. 116 000 og utgifter på
kr. 223 000, og et derav følgende underskudd på kr. 107 000.
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 bruke av sine midler til å minske egenandelene for Junior/U23 roere som
representerer internasjonalt. I likhet med tidligere år er det derfor satt av 50 000kr til stipend med
formål å minske egenandelen for utøverne.
Det er også satt av kr. 50 000 til støtte til junioraktiviteter, bla felles buss til ungdomsmesterskapet i
Os.
Det foreslåtte budsjett 2021 ble deretter vedtatt.
9. Valgkomiteens innstilling ble fremlagt av Halvor Bergan og Erling Storm. Følgende ble valgt:
a) Torstein Rekkedal (CR), leder, ikke på valg
Odd Rune Hegge (NSR), nestleder, valgt for 2 år, ny
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b) Som styremedlem og leder av Oslo Kraftsenter Oslo ble
Marthe Krogsrud
(Bærum) valgt for 1 år, ny
c) Som styremedlemmer ble følgende gjenvalgt for 1 år
Lis Schjøtt
(Bærum)
Stein Mørk
(CR)
d) Følgende ble gjenvalgt som varamedlemmer for 1 år:
Marianne Lundh
(NSR)
Per Giltvedt
(Ormsund)
e) Som kontrollkomite ble gjenvalgt Dag Sverdrup-Thygeson (NSR) og Gerhard Dürbeck (CR).
Som vara til kontrollkomiteen ble valgt Peter Ellingsen (Oslo Roklubb), samt gjenvalg av Tore
Gulli (Bærum), alle valgt for 1 år.
f) Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne representanter til overordnede organisasjoners Ting.
g) Valgkomiteen ble nedsatt og består av en representant fra hver av følgende klubber:
CR, NSR, Ormsund RK, samt Bestumkilen Roklubb.
Klubbene melder inn et navn på det oppnevnte medlem av valgkomiteen innen utgangen
av mars 2021 til oslo.rokrets@gmail.com
Møtet hevet kl. 20.00

Oslo, 11.03.2021

Marianne Lundh
Referent

Torstein Rekkedal
Dirigent

Hege Liven

Helga Marie Løvenskiold Kveseth
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