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● Årsmøtet ble gjennomført digitalt. Styreleder innledet årsmøtet med å gjennomgå NIFs 
veileder for gjennomføring av årsmøte på digital plattform. 

 
Sak 1: Godkjenning av de oppmøtte 
 

● 40 medlemmer deltok på årsmøtet. Alle var stemmeberettiget. 
 
 
Sak 2: Godkjenning av innkalling, agenda og forretningsorden 
 

● Innkalling, agenda og forretningsorden. godkjent uten kommentarer. 
 

 

Sak 3: Valg av dirigent, referent og to deltakere til å undertegne referatet 
 
Følgende fremmøtte deltakere ble foreslått og valgt: 
 
Møteleder: Roar Skuggedal 
 
Referent: Geirr Trotter 
 
To representanter til undertegnelse av referatet: Inger Grimstad og Thomas Østerby 
 
 

Sak 4: Årsberetning 2020 
Styrets leder gjorde rede for klubbens årsberetningen for 2020. Følgende punkter ble vektlagt: 

● COVID-19-pandemien har begrenset aktiviteten i klubben og mulighetene for klubbens 
medlemmer å benytte seg av Vangen.  

● Det har generelt vært lavere aktivitet i klubben 
● Sundvollen var det mest brukte flystedet blant klubbens medlemmer i 2020. 
● Styret gjennomførte en spørreundersøkelse som ga mange gode innspill til styrets arbeid. 
● Værmeldingstjeneste ble etablert på rullering blant klubbens mest erfarne piloter. Tjenesten har 

blitt godt mottatt av medlemmene. 
● SUV Open ble gjennomført for første gang i 2020. Arrangementet anses som en suksess, og 

det var mange positive tilbakemeldinger på arrangementet. Arrangementet anbefales videreført 
i 2021. 

● Vangen ble mindre brukt grunnet smittevernhensyn.  
● Det ble gjennomført 4 nybegynnerkurs i 2020 og klubben fikk 28 nye piloter. 
● Styret har signert en sponsoravtale med Termikk og Rotor som gir aktive instruktører noen 

fordeler og rabatter. 
● Resultater fra konkurranser i 2020 viser at OPK har mange dyktige piloter som kommer høyt på 

rangeringene. 
● Vedlikeholdet av klubbens flysteder og statistikk for flystedene ble gjennomgått. Det 

fremkommer at aktiviteten i Hemsedal var noe redusert. Sundvollen og Solfjellstua var de mest 
brukte flystedene av klubbens medlemmer.  

● Tandemaktiviteten var noe redusert i 2020. 
● Styreleder åpnet for spørsmål. 

 
Årsberetningen ble godkjent. 
 
 
 
 
 



Sak 5: Revidert regnskap 2020 
Kasserer redegjorde for revidert regnskap. 
 
Revidert regnskap ble godkjent. 
 
 
Sak 6: Orientering om prosjekt for utbedring av Sundvollen 
Roy Storli orienterte om planene for å oppgradere starten på Sundvollen. Prosjektgruppen består 
av Roy Storli og Geirr Trotter, og planlegging foregår i tett samarbeid med grunneieren. 
Byggesøknad ble sendt til kommunen 23.03.2021. 
 
Det ble en kort diskusjon om landingen på Sundvollen. Landingen er i utgangspunktet utenfor 
prosjektet, men det var ønsket fra klubbens medlemmer å ta opp dialogen med grunneieren for å 
adressere avtalen om at en del av jordet forblir upløyd vår og høst slik at det er gode 
landingsmuligheter hele året. Prosjektgruppen skal gå i dialog med grunneieren som eier 
landingsjordet.  
 
Saken ble lagt frem til orientering. 
 
Sak 7: Fastsettelse av kontingent for 2021 
 
Styrets innstilling til årsmøtet var at kontingenten forblir uendret på dagens nivå for 2021. Årsmøtet 
hadde ingen innvendinger mot styrets innstilling. 
 
 Kontingenten ble fastsatt til kr. 300,- for 2021. 

 
 
Sak 8: Behandle forslag til budsjett for 2021 
 
Styrets leder redegjorde for budsjettet for 2021. Det er fortsatt noe usikkerhet vedrørende effekter av 
COVID-19-pandemien. Det var ingen kommentarer til fremlagt budsjett. 
 
Budsjettet for 2021 ble godkjent. 
 
Sak 9: Behandle OPKs organisasjonsplan 
 
Denne var ikke sendt ut til klubbens medlemmer sammen med sakspapirene. Organisasjonsplanen ble 
lagt frem og gjennomgått av styreleder. OPK følger NIFs anbefalinger, men det har vært utfordrende å 
fylle vervene i klubben med tilstrekkelig antall kvinner. Styret ønsker flere kvinner i verv i OPK. Det var 
ingen kommentarer til klubbens organisasjonsplan. 
 
OPKs organisasjonsplan ble godkjent. 
 
Sak 10: Valg av medlemmer til styret 
 
Det var ingen representanter fra valgkomitéen til stede. Styreleder redegjorde for valgkomitéens 
innstilling, og denne ble lagt frem for votering. Følgende styre ble valgt: 
 

● Styreleder: Roar Skuggedal 
● Nestleder: Geirr Trotter 
● Styremedlemmer: Ingvei Nakken, Arnstein Andreassen, Jon Arne Westgård, Vidar Ulvedal. 
● Vara: Thomas Østerby 

 
Alle ble valgt ved akklamasjon.  
 
Styrelederen takket av avtroppende styremedlemmer for deres innsats i styret. OPK er takknemlig for 
innsatsen. 
 
 



 
Sak 11: Valg av revisor 
 
Styrets innstilling var at revisorer videreføres fra 2020. 
 
Revisor 1: Terje Kristoffersen 
 
Revisor 2: Tonny Karlsen 
 
Revisorer ble valgt ved akklamasjon. 
 
Sak 12: Valg av valgkomite 
 
Det var ingen fra årsmøtet som meldte seg til å være med i valgkomitéen, og det ble heller ikke 
fremmet noen forslag fra klubbens medlemmer. 
 
Styrets innstilling var at valgkomitéen fra 2020 videreføres, men at Kari Olstad erstatter Tor Erik 
Stranna. Følgende ble fremmet for votering: 
 
Leder:  Tonny Karlsen 
 
Medlem: Vegar Hammer Olsen 
 
Medlem: Kari Olstad 
 
Valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon. 
 
Sak 13: Valg av representanter til Lufsportstinget 
 
Det skal velges 4 representanter til årsmøtet i oktober. Styrets innstilling er at årsmøtet gir fullmakt til 
styret til å velge klubbens representanter til Luftsportstinget. Det var ingen innvendinger fra årsmøtet. 
 
Styret ble gitt fullmakt til å velge 4 representanter til Luftsportstinget 2021. 
 
 
Styreleder avsluttet årsmøtet og takket for godt oppmøte. 
 
 
Representanter til undertegnelse: 
 
 
 
 
Undertegner 1       Undertegner 2 
 
 
 
Inger Grimstad       Thomas Østerby 


