
Årsmøte Oslo Paragliderklubb 2022 
           
 
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 
 

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

● Innkalling og sakspapirer ble distribuert i god tid før møtet.  
● Årsmøtet godkjente innkalling, agenda og forretningsorden ble 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: Ingrid Busvold og Arnstein Andreassen 
 

Sak 4: Årsberetning 2021 
Styrets leder gjorde rede for klubbens årsberetningen for 2020. Følgende punkter ble vektlagt: 

● Styret hadde 13 styremøter i løpet av 2021. Året var preget av covid-restriksjoner 
● Generelt: 

○ Klubben opprettholdt kurs og aktivitet på et høyt nivå til tross for covid-restriksjoner. 
○ SUV OPEN var suksess og godt mottatt blant klubbens medlemmer. 
○ Pinnekjøttlag ble gjennomført på Vangen i November 2021. 

● Vangen: 
○ Det har vært begrensninger på bruk av Vangen på grunn av myndighetenes covid-

restriksjoner gjennom året. 
● Kurs: 

○ Det ble gjennomført 4 kurs og oppfølgingshelger for PP2 gjennom høsten 2021. 
○ Det planlagte SIV-kurset ble avlyst 

● Konkurranser: 
○ OPK-medlemmer leverte godt, og tok gode plasseringer i 2021. 
○ OPK-ligaen ble introdusert som uhøytidelig konkurranse. 20 piloter deltok. 

● Økonomi: 
○ Regnskap blir gjennomgått i sak 7 

● Flysteder: 
○ Dugnader har blitt gjennomført på utvalgte startsteder 
○ Det er mindre bruk av flystedene i Hemsedal. 

● Buss: 
○ Klubben kjøpte ny buss i 2021. Den eldste bussen ble donert til Hallingdal 

paragliderklubben. 
○ Den nye bussen skal være mer tilgjengelig for medlemmene i Oslo-området. Egne 

retningslinjer er utarbeidet. 
● Dirigent åpnet for kommentarer og diskusjon. Ingen meldte seg på talelisten. 

 
Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer. 
 
 

Sak 5: Revidert regnskap 2021 



Kasserer redegjorde for revidert regnskap. 
● Inntekter i 2021 var noe høyere enn i 2022, men noe lavere enn budsjettert. 
● Utgifter var noe høyere i 2021 enn i 2020, men noe lavere enn budsjettert. 
● Klubben kjøpte ny buss i 2021 
● Strømutgiftene på Vangen har vært høyere enn normalt. 
● Klubben hadde underskudd på kr. 183.195,-. Dette tilsvarer det klubben brukte på å kjøpe 

ny buss. 
 
Revidert regnskap ble godkjent uten kommentarer. 
 
Sak 6: Behandling av innkomne saker 
Styret har ikke mottatt saker fra medlemmene, men tar opp sak 6.1 til orientering og beslutning på 
årsmøtet, 
 
Sak 6.1: Orientering om prosjekt for utbedring av Sundvollen 

● Fremdriften i prosjektet og fremdriftsplan ble gjort rede for.  
● Styret ba om fullmakt til å gjøre nødvendige utlegg for å komme i gang med prosjektet.  

 
Styrets forslag ble vedtatt av årsmøtet. 

 
Sak 7: Fastsettelse av kontingent for 2022 
 
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 2022. 

 
Sak 8: Behandle forslag til budsjett for 2022 
 
Styrets leder redegjorde for budsjettet for 2022. 

● Budsjettet legger til grunn et økt aktivitetsnivå i 2022, og noe høyere inntekter enn i 2021  
 
Budsjettet for 2022 ble godkjent. 
 
Sak 9: Behandle OPKs organisasjonsplan 
 
Organisasjonsplanen var vedlagt sakspapirer som ble sendt ut 02.03.2022. Organisasjonsplanen ble 
lagt frem og gjennomgått av styreleder. OPK følger NIFs anbefalinger. Det var ingen kommentarer til 
klubbens organisasjonsplan. 
 
OPKs organisasjonsplan ble godkjent. 
 
Sak 10: Valg av medlemmer til styret 
 
Leder av valgkomitéen presenterte valgkomitéens innstilling til nytt styre. denne ble lagt frem for 
votering. Følgende styre ble valgt: 
 

● Styreleder: Geirr Trotter 
● Nestleder: Jon Arne Westgaard 
● Styremedlemmer: Arnstein Andreassen, Ingveig Nakken, Vidar Ulvedal 
● Varamedlemmer: Thomas Østerby og Katrine Offerdal Davidsen. 

 
Alle ble valgt ved akklamasjon.  
 
 
Sak 11: Valg av kontrollutvalg 
 
Medlem 1: Tony Karlsen 
 



Medlem 2: Terje Kristoffersen 
 
Kontrollutvalget ble valgt ved akklamasjon. 
 
Sak 12: Valg av valgkomite 
 
Følgende ble fremmet for votering: 
 
Leder: Kari Olstad 
 
Medlem: Roar Skuggedal 
 
Medlem: Thomas Østerby 
 
Valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon. 
 
 
 
Representanter til undertegnelse: 
 
 
 
 
Undertegner 1       Undertegner 2 
 
 
 
Ingrid Cecilie Busvold      Arnstein Andreassen 


