
 

 

 

Protokoll fra årsmøtet 2017 
16. februar 2017, The Edge, Tromsø 

 

Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om tidligere medlem og leder av klubben, Hilde 

Ludvigsen. 

Sak 1. Innkalling og dagsorden  
- godkjent uten innsigelser.  

 

2. Møteledelse: 
- Alf Furu er møteleder, Laila Lium er referent. Per Olav Aslaksen og Bianca Ørmen ble valgt til å 

underskrive møtereferatet. 

 

3. Årmeldingen er vedtatt, med følgende tillegg: 
- Vinner dameklassen og doblingklassen i ‘Tromsøya rundt’ må inn i årsmeldingen. 

 

4. Revidert regnskap  
- ble godkjent uten innsigelser 

 

5. Innkomne forslag: 
Styret stiller forslag om å melde klubben inn i Norges Padleforbund. En innmelding forutsetter at vi 

gjør et antall endringer i klubbens vedtekter:  

Styreleder Gunnar Noer redegjorde for fordeler og ulemper og hvilke konsekvenser en innmelding får 

for klubben. Tilslutt også en redegjørelse av de ulike vedtektsendringene, som beskrevet i det 

følgende. Det vises for øvrig til orientering på klubbsidene. 

 



Sak 5a: Harmonisering av klubbens formålsparagraf §1 til Norges Idrettsforbunds lov: 
Som medlem i Norges Idrettsforbund forplikter klubben seg til å følge lovnormen i Norges 
idrettsforbund. Styret i THPK foreslår derfor at følgende tas inn i klubbens vedtekter: 
 

TROMSØ HAVPADLEKLUBB, stiftet i 1983, heretter betegnet THPK: 
 
§ 1 Formål:  

1. THPK sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF).  

 
2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal 

bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  
 

Sak 5b: Endring av §2 til en paragraf om organisasjonstilhørighet 
I henhold til standard oppsett for klubber i NIF skal paragraf §2 beskrive klubben organisatoriske 
tilknytning, og foreslås endret til: 
 
§ 2 Organisasjon  

1. THPK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 

2. THPK er medlem av Norges Padleforbund 
 

3. THPK er medlem av NIF gjennom Tromsø Idrettskrets, hører hjemme i Tromsø kommune, og 
er medlem av Tromsø Idrettsråd.  

 
4. THPK skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder 

for Idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i Idrettslagets egen lov. 
 

Sak 5c: Som en harmonering til NIF sine lover må enkelte av klubbens vedtekter 

endres: 
Etter vedtak om paragraf §1 og §2 økes vedtektenes nummer med 2 i det videre.  

Sak 5c-1. THPK sin formålsparagraf: 
Den nåværende formålsparagrafen lyder som følger: 
§1: Tromsø Havpadleklubb er en frittstående og selveiende organisasjon. Klubben har som formål å 
skape kontakt mellom padleinteresserte og å virke for deres interesser. Klubben vil søke å fremme en 
padlesport med vekt på sikkerhet og vern om miljøet på og ved sjøen. 
 
THPK sin formålsparagraf foreslås endret til: 
§3: Tromsø Havpadleklubb har som formål å drive turpadling, og å virke for medlemmenes interesser 
knyttet til padling i Tromsø-området. Klubben skal legge til rette for medlemmene ved å stille til 
rådighet klubb-båter og materiell, og den skal tilby naustplass til egne medlemmer i så langt det er 
kapasitet. Klubben skal fremme padlesport med vekt på sikkerhet og vern om miljøet på og ved 
sjøen. 
 

Sak 5c-2: Endring av §2 om medlemmer: 
Den nåværende teksten er som følger: 
§2: Alle som har fylt 12 år kan bli medlemmer av klubben. Medlemmer under 16 år skal være 
sammen med myndig ledsager som er medlem i klubben, når de padler eller leier båt i regi av 



klubben. For å ha stemmerett, må man ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde klubben 
kontingent. 
 
Paragrafen foreslås endret til:  
§4: Alle som mestrer egenredning og kameratredning kan bli medlem av klubben. Medlemmer under 
16 år skal være sammen med myndig ledsager som er medlem i klubben når de padler eller leier båt i 
regi av klubben. For å ha stemmerett, må man ha vært medlem i minst en måned, og ikke skylde 
klubben kontingent. 
 

Sak 5c-3: §3 Årsmøtet 
Siste avsnitt er nå som følger: 
§3, siste avsnitt: Årsmøtet velger styre på seks medlemmer for ett eller fortrinnsvis to år, ett 
varamedlem for ett år, valgkomité for et år og revisor for ett eller fortrinnsvis to år. Kontinuitet i 
styret ivaretas av valgkomiteen. Styret konstituerer seg selv, men leder og kasserer velges separat på 
årsmøtet. Valg foregår skriftlig. Vedtektsendringer finner sted på årsmøtet, med minst 2/3 flertall. 
 
Foreslås endret til: 
§5, siste avsnitt: Årsmøtet velger leder og nestleder samt fire styremedlemmer, for ett eller 
fortrinnsvis to år, og ett varamedlem for ett år. I tillegg en valgkomité bestående av en leder, to 
medlemmer og ett varamedlem som velges for ett år, og to revisorer som velges for ett eller 
fortrinnsvis to år. Kontinuitet i styret ivaretas av valgkomiteen. Styret konstituerer seg selv, men 
leder og nestleder velges separat på årsmøtet. Valg foregår skriftlig. Vedtektsendringer finner sted på 
årsmøtet, med minst 2/3 flertall. 
 

Sak 5c-4: §10 Oppløsning eller utmelding av NIF 
§10 lyder nå som følger: 
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må 
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning av klubben, skal dens midler overføres til 
NSSR (Norsk selskap til skipbrudnes redning). 
 
Siste setning må modifiseres i forhold til NIF sin lov, kapittel 10.2 som sier følgende: Ved utmelding 
eller tap av medlemskap tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret eller 
den Idrettsstyret gir fullmakt hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. 
 
§10 foreslås endret til: 
§12 Utmelding av NIF eller oppløsning av klubben: 
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må 
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning av klubben, skal dens midler som ikke er 
omfattet av NIF sin lov 10-2 overføres til NSSR (Norsk selskap til skipbrudnes redning). 
 

Vedtak: 
Det ble gjennomført en skriftlig avstemning om hele spørsmålet samlet, under forståelse av at alle 

endringer av lover og vedtekter må vedtas med normalt 2/3 flertall. Resultatet av avstemningen ble 

18 stemmer for, 8 stemmer mot, og en blank stemme, av totalt 27 fremmøtte stemmeberettigede.  

Årsmøtet gjorde dermed vedtak om at THPK søker om medlemskap i NPF. 

 



Sak 6. Fastsettelse av kontingent og naustleie.  
- Ingen endringer fra i fjor: Kontingenter er fortsatt på 300,-, og naustleia er på 500,-. Kajakkleie er 

50,- pr. gang. 

 

Sak 7. Budsjettet  
- ble behandlet og godkjent uten innsigelser. 

 

Sak 8. Valg.  
- Valgkomiteen for 2016 har bestått av Birgit Eliassen, Vidar Andersen og Magne Lund 

Valgkomiteens innstilling: 
Leder:   Gunnar Noer   ikke på gjenvalg 

Nestleder:  Harald Bohne  valgt for ett år   

Styremedlem: Alf furu   ikke på gjenvalg 

Styremedlem: Steinar Johansen, valgt for to år 

Styremedlem:  Nina Jacobsen,   valgt for to år 

Styremedlem: Siv Berg Pedersen,  valgt for to år 

Vara:   Kjetil Kvalsvik,   valgt for ett år 

 

Revisor 1:  Bjørn Nicolaisen, valgt for ett år 

Revisor 2:  Styret får i oppgave å finne en ekstra revisor 

 

Valgkomité:  

Johnny Lauritzen 

Vidar Andersen 

Per Arneberg 

Vara:   Christine Polson 

Samtlige ble valgt ved akklamasjon. 

 

  



Avslutningsvis:  
Laila Lium ble takket av med blomster og applaus for tre år som en meget dyktig naustansvarlig. 

Harald Bohne fikk blomster og gavekort for en fremragende innsats for klubben i forbindelse med 

byggingen av det nye naustet.  

 

Tromsø 19.februar 2017 

Laila Lium, referent 

 

 

 

 

 

--------------------------------------    -------------------------------------- 

Bianca Ørmen               Per Olav Aslaksen 

 

 

 

 

Styret THPK 2017: 
 

 

 

 

Gunnar Noer   Harald Bohne   Nina Jacobsen 

Leder    Nestleder   Naustansvarlig 

 

 

 

 

Steinar Johansen  Alf Furu    Siv Berg Pedersen 

Materialforvalter  Kasserer   Styremedlem 


