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Frode Skårland
Marko Sundt
Anita Frøiland
Alf Bjarne Ihle
Anna Bergitte Skårland
Sveinung Sevland (ikke med i styret)

Anna Bergitte har ikke vært med på styremøtene, selv om hun til slutt ble med i styret. Protokollen
for årsmøtet i for 2018 var ikke tydelig nok på at hun bare skulle være kasserer. For å få samordnet
rapportering til Brønnøysundregistrene godkjent, måtte vi inkludere henne i styret.

Medlemsutvikling
Antall medlemmer økte i 2019. Ved utgangen av 2019 hadde vi 178 medlemmer i klubben. Det er 13
mer enn året før.
Det er selvfølgelig gledelig at medlemstallet stiger, men det betyr enda mer at det er aktivitet i
klubben! Vi kan se tilbake på 2019 med takknemlighet! Mange møter opp når vi inviterer på tur, og
det er godt samhold og en god tone når vi møtes! Slik vil vi ha det!
Antall medlemmer
2010
93
2011
113
2012
115
2013
118
2014
129
2015
138
2016
151
2017
197 (i dette tallet er det en del ikke-betalende medlemmer)
2018
165
2019
178

Viktige saker i 2019
Klubbhuset skiller seg ut som hovedsaken for 2019. Prosessen går sakte men sikkert framover, men
det tar mer tid enn det vi hadde trodd. Byggestarten trodde vi skulle bli allerede til høsten. Det ble
ikke slik. Hovedårsaken til at det har dratt ut, er tinglysning av tomta. Prosessen ble startet i slutten
av mars. Ved utgangen av 2019 var det ennå ikke på plass. Oppmåling av tomta ble først foretatt i
oktober. Matrikkelbrevet fikk vi i november, og Kartverket godkjente ikke festekontrakten som ble
sendt inn til tinglysning i samme måned. Vi er takknemlige for at vi har møtt velvilje hos grunneierne i
denne prosessen.
Klubben har fått løfte om sponsormidler til bygging av klubbhus på 80 000 fra Stolt bolig, 200 000 fra
Sparebankstiftinga i Klepp, 100 000 fra Sparebankstiftinga i Time og 5 000 fra Dataplan AS. Elleve
medlemmer i klubben har også gitt frivillige gaver på til sammen 15 500. Vi er svært takknemlige for
alle disse gavene, både store og små! Alle gaver er oppmuntrende tegn på velvilje for klubben og
arbeidet vi driver. Kommunen har garantert for at de dekker 1/3 av kostnadene, i tillegg til at de

betaler for toalettet i klubbhuset som skal være tilgjengelig for offentligheten. Dermed blir det en
deling av kostnadene med å knytte vann og strøm til huset mellom kommunen og JKK. Jæren
sparebank har garantert for at de vil stille med lån, og vi har også fått beskjed om at vi vil få tildelt
tippemidler tilsvarende 1/3 av byggesummen. Det er fantastisk at vi får så mye støtte fra det
offentlige og private!
Klubben har ikke foretatt store investeringer i 2019. Vi prøver å spare opp til klubbhuset.
Containeren vår er full, så vi har ikke plass til mer utstyr. Det er en del kajakker som ikke er i topp
stand. Luker er ikke tette, og ror og kjøler fungerer ikke helt. Klubbhuset har førsteprioritet nå, så få
får vi oppgradere utstyret når vi ser at vi har penger til det.
Styret har hatt 4 styremøter i 2019. Vi tar også fortløpende avgjørelser elektronisk.

Aktiviteter i 2019
Vi startet året med tre bassengtreninger i bassenget på Nærland. Mange viste interesse for disse. Det
var også enkelte turer før vi startet sesongen for fullt etter at vi stilte klokka.
Det ble ført frammøteliste for torsdagspadlingen og mandagspadlingen i 2019. Enkelte ganger har
ikke alle blitt registrert, så tallen er litt høyere. På mandagspadlingene har minst 52 personer vært
innom, og det har til sammen vært minst 234 oppmøter. Torsdagspadlingene har en litt kortere
sesong. Der har det vært til sammen minst 116 oppmøter og 46 personer har deltatt. Vi har behov
for flere ledere på torsdagspadlingene.

Andre turer og aktiviteter (antall deltakere er hentet fra Facebook. Noen tall kan være unøyaktige).
HVOR
KROGSHOLMEN I HØGSFJORD
SOKNDAL
TJØRHOLMANE
INDRA VINJAVATNET
TELEMARKSKANALEN
BØMLO
RULLETRENING ØLBERG
FEISTEIN
MØSEVASSBREEN
SIKKERHETSTRENING
MELSVANNET
KLUBBMESTERSKAP

NÅR
Vinteren
15.-17. mars
30.3
4.5.
29.5.-2.6.
13.7.-16.7
27.7.
Juli?
19.7.
15.8.

NOTAT
3 deltok
6 deltok
2 deltok
2 deltok
9 deltok
5 deltok
8 deltok
3 deltok
4 deltok
12 deltok

29.8.

RULL OG LEK ØLBERG
MØRKEPADLING
SANDØYA
SESONGAVSLUTNING

6.9.
22.9.
2.11.
22.11.

16 var til stede, men det var
ca halvparten av disse som
konkurrerte
7 deltok
ca 15?
2 deltok
18 deltok

Turen til Telemarkskanalen var den store utflukten i 2019. Deltakerne var begeistret!
Vi hadde totalt tre grunnkurs og ett teknikkurs. To dager hadde vi med oss medlemmer i
Finansforbundet. Dette ga klubben inntekter.

Klubben har hatt mer aktiviteter i 2019 enn den har hatt de siste seks årene (har ikke oversikt over
tidligere år).

Økonomi
Klubben har god økonomi. På klubbhuskontoen står det 405 868 kr kroner, og på brukskontoen vår
har vi 103 988 kr. Det ble overført 128 848 kroner fra brukskontoen til klubbhuskontoen i desember
etter et vedtak i styret.

Takk!
Vi vil også i år takke Jostein Aga og Arne Sæbø for å ha vært med i byggekomitéen. Takk til Anna
Bergitte Skårland som har vært kasserer, og Sveinung Sevland for revidering av regnskapet. Takk til
Marko Sundt som har gjort en stor innsats med å arrangere turer og andre aktiviteter i 2019. Styret
setter også stor pris på at det er stor vilje blant mange av våre medlemmer til å hjelpe til når vi
trenger det.
Vi er også glade for alle dere medlemmer som blir med på aktivitetene våre og skaper et godt miljø!

