Forslag til årsmøte 2017 Fredrikstad Kajakklubb
Forslag fra Tor Ovesen
Som aktivt og interessert medlem i klubben har jeg et ønske om å få vite hva som skjer i styret
gjennom året og se at fastlagt planer blir fulgt gjennom årsmøtet sitt vedtak.
Jeg finner det svært vanskelig å kunne holde meg orientert rundt dette da det ikke foreligger noen
referat fra styremøter pr. dags dato. Det siste som det går an å lese er fra 16.10.12.
Forslag: Etter hvert styremøte skal referat foreligge på hjemmesiden minimum 14 dager etter
møte. Møtedatoer for styremøter bør bli offentliggjort i forkant ved nytt styreår.

Styrets kommentar: Referat bør legges ut etter påfølgende styremøte, da referatet fra foregående
styremøte godkjennes på dette. Styret har de siste årene forsøkt å avholde faste styremøter den
første mandagen i hver måned, men unntak av juli måned.

Forslag til vedtak:
Styremøtereferater legges ut på hjemmesiden, under referater, så snart det er godkjent.
Tentativt møteplan legges ut på hjemmesiden. (1. mandag i måneden med unntak av juli, ellers
etter behov)

Forslag fra Tor Ovesen
Jeg registrerer at materiellsida på hjemmesiden ikke er oppdatert pr. dato. På siden «Linker» er det
også mange linker som ikke virker.
Forslag: Gå igjennom og oppdatere feilinformasjon frem til evt. ny hjemmesideløsning
foreligger. Frist 01.03.17.
Styret kommentar : «På siden «Linker» er det også mange linker som ikke virker.» tas ut av
forslaget, da dette faller inn under et annet forslag.

Forslag til vedtak:
Styret oppdaterer materiallisten, slik at tilgjengelige båter vises på hjemmesiden.

Forslag fra Tor Ovesen
Ny hjemmeside FKK. Det har i lang tid vært fastsatt at vi skal ha en ny hjemmeside. Kontakt med
leverandør er etablert for lenge siden men fortsatt er ikke nye hjemmeside med nye funksjoner
opprettet. Dette holder ikke mål.
Forslag: Ny hjemmeside skal være opp å gå senest 30.06.17. Kan man få hjemmesiden opp før
dette er det bare en bonus.
Styrets kommentar: Styret har vært i dialog med flere leverandører for hjemmsider. Vi har de siste 2
årene skiftet regnskapssystem og implementert bruk av Klubbadmin. I utgangspunktet var ønsket å få
opp en hjemmesideløsning som kunne være knutepunktet i klubben, kommunikasjon, betalinger, og
tilgangsstyring basert på betalingene. Derfor har man ventet med å skifte ut den eksisterende
løsningen. Vi ser at ingen klarer å levere dette, og ønsker derfor å gå for den leverandører vi mener
kan gi den beste løsningen. Det er dog mye arbeid å få en ny løsning opp å gå, og siden dette skal
gjøres på noens fritid – mener styret at det er et fornuftig ambisjonsnivå å ha en ny side på nett innen
sommeren 2017 – og komplett utfasing av den gamle siden på høst 2017.

Forslag til vedtak:
Styret får i oppdrag å bestille ny hjemmeside snarest mulig, med mål om være på nett med
siden innen sommeren 2017, i mellomtiden vil eksisterende hjemmesiden bli oppdatert.

Forslag fra Tor Ovesen
Betalingsløsninger. Hvilke betalingsløsninger foreligger pr. dags dato.
Forslag: Få på plass godkjente betalingsløsninger som tilfredsstiller de krav som NIF forlanger
som minstekrav gjeldende medlemsavgift og medlemsregister. Betalingsløsninger skal senest
være opp å gå senest 20.06.17
Styrets kommentar: Medlemskap betales via Min Idrett/ klubbadmin. I tillegg har klubben innført
Vipps. Klubbadmin skal også benyttes til fakturering og ekstra arrangementer i fremtiden.

Forslag til vedtak:
Forslaget er allerede implementert og søkes gjort bedre gjennom ny hjemmesideløsning.

Forslag fra Tor Ovesen
Sommerleir.
Forslag: Egen hjemmeside for Sommerleiren med en betalingsløsning som bekrefter
påmelding i forkant av Sommerleiren slik at de som ønsker å komme får en mer bindende
forpliktelse.
Styrets kommentar: Dårlig dekning på Storesand er fremdeles et problem. Klubben vil også legge til
rette for å bruke klubbadmin for betaling. Det er utfordrende å holde kontroll på forhåndsbetalinger,
som kommer mindre enn 10 dager før leir, da banken ikke gir oss navn på de siste innbetalingene
tidsnok. Den erfaringen leirkomiteen sitter inne med, er at folk i svært liten grad betaler inn på
forskudd. I forbindelse med implementering av ny hjemmesideløsning, vil denne inneholde særskilte
sider for sommerleirarrangementet.

Forslag til vedtak:
Forslaget utgår da det ansees løst med dagens og kommende løsning.

Forslag fra Terje Jarmann Bure
Forslag: For å sikre en transparent drift av klubben vår bør styret årlig fremlegge for årsmøtet
en oversikt over honorarer/godtgjørelser styremedlemmer og medlemmer av utvalg mottar for
verv og tjenester i forbindelse med klubbens aktiviteter. Oversikten skal inkludere eventuelle
utbetalinger til virksomheter som den enkelte kontrollerer. Oversikten skal selvsagt ikke
inkludere refusjon av utlegg.

Forslag til vedtak:
Forslaget vedtas som det er.

