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Årsmelding THPK 2017 
 

Styret i 2017:  
Gunnar Noer Leder  

Harald Bohne Nestleder  

Alf Furu Kasserer  

Nina Jacobsen Naustansvarlig  

Steinar Johansen Materialforvalter  

Siv Pedersen Styremedlem  

Kjetil Kvalsvik Varamedlem  

 

Utvalgene: 
Turgruppa Siv Pedersen 

TØR Harald Bohne 

Torsdagspadlingene Alf Furu 

Bassengtreninga Siv Pedersen 

 

Valgkomité: 
Vidar Anderssen 

Per Arneberg 

Johnny Lauritzen 

 

Revisor: 
Bjørn Nicolaisen  

Magne Lund 
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Styremøter og behandlede saker: 
Vi har hatt sju styremøter, og behandlet 35 saker. Hovedfokus i år har vært ferdigstillingen av 
blånaustet, samt innmeldingen i NPF. Klubben har gitt bidrag til ‘Rein kyst’ til etablering av kontainer 
på Kvaløysletta, og til ‘Ti på skjæret’ i form av premien. Vi har også hatt et samarbeid med DNT-ung 
om avvikling av en samling for ungdommene. Vi har gitt høringsutspill om Rya marine værneområde, 
og deltatt på idemyldringsmøte om bruk av Ryøya, sammen med turlaget og andre 
fritidsorganisasjoner, samt næringslivsgruppa i Tromsø. Styret avviste å gi støtte til aksjon i regi av 
Greenpeace mot boreriggen som la seg til ved Olavsvern. 

VI ble i fjor ‘kastet ut’ av Stakkevollhallen, etter mistanke om at vi sto for skader på flisene i 
bassenget. Vi har i høst gjort framstøt mot kommunen for å få treningene tilbake, og lyktes delvis 
med det, men fikk tider i helga, på lørdag 18-20. Vi har fått pålegg fra kommunen for å minske 
risikoen for skader. Disse er beskrevet på hjemmesida vår, og vi oppfordrer medlemmene å følge 
disse, og generelt prøve å opptre varsomt så vi unngår skader i framtida.  

Vi vedtok å gå til innmelding i NPF på årsmøtet i 2017. I oktober samme år ble søknaden godkjent, og 
vi er nå fullverdig medlem. Så langt har vi bare gode erfaringer med medlemskapet. Vi fryktet at det 
ville bli mye post til klubben, men foreløpig har vi bare fått enkelte tilbud om kurs for tillitsvalgte, og 
også påminnelser om støtteordninger og frister for dette. Klubben har ikke benyttet noen av disse, da 
vi dels har den kompetansen vi trenger i styret, og vi har også en økonomi som tilsier at vi ikke 
trenger støtte fra det offentlige for å drive virksomheten vår. Vi kan også fortsatt bruke det samme 
medlemssystemet vårt. ‘Styreweb’ er godkjent integreringspartner med NIF, og har gjort det til en 
ganske enkel jobb å tilrettelegge for medlemskap.  

Driften av klubben har gått greit, særlig tatt i betraktning at en stor del av kapasiteten til 
styremedlemmene har vært bundet opp i byggingen av Blånaustet. Forøvrig er mye blir gjort uten 
særlig oppstuss. 

 

 

Vi har styremøte i det nye naustloftet, og feirer at vi har passert 600 medlemmer. Foto: Gunnar Noer 
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Turer 
Klubben har gjennomført de fleste ordinære turene, men noe nye i år: 

18-19 februar: Møljeturen til Hytta til Jan Thomas  

22-23 april: Gåsvær  

2-4 juni: Pinseturen, Hersøya og omegn  

10 juni: Tromsøya rundt 

23-25 juni: Breivika/Rebbenesøya med fjellsportgruppa.  

15 – 20 juli: Sommerturen 

18-20 august: Tåfjordblotet.  

7-8 oktober: Fårikåltur til Gammen 

8-9 oktober: Ferskingtur til Sommarøya ble avlyst siden vi ikke klarte å finne turledere.  

17-19 november: ‘Hei til kvalen’ på Vengsøya 

Styret takker alle som har vært med på å arrangere disse turene.  

 

Det er registrert totalt 1207 turer på de 4 naustene, uten at desemberlistene er tatt med. Det er 
registrert totalt 972 turer på de 22 utleiekajakker vi har til rådighet. Dette er en liten oppgang for 
begge gruppene siden 2016, og noe overraskende siden det denne vinteren har vært mye mindre 
aktivitet knyttet til kvalpadlingen i november og desember.  

Også i år hadde vi torsdagspadling gjennom hele sommeren. Vi har ingen langtidsleie, og dermed er 
det lite lagringsskader på båtene. Nytt av året er også Mandagsskjæret hvor vi i regi av klubben har 
arrangert turer til postene i «Ti på skjæret». I  alt 9 skjær er besøkt og der deltakerantallet har variert 
fra 2 til 20. 

 

Foto: Harald Bohne  

Styret takker for god oppslutning om kryssinga. Dette er et godt verktøy for å styre klubben. Det gir 
oss viktig informasjon om bruken av klubbåtene, om hvilke båter som er populære.  
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Sommerturen  
Sommerturen i år gikk over 4 dager og ble i år lagt til øyparadiset nord for Harstad. Bjarkøy, Helløya, 
Krøttøya og Meløyvær ble behørig utforsket av 20 entusiastiske padlere. Med på turen var også 
deltakere fra padlemiljøet i Harstad.  Med maleriske strender og teltpasser,  hyggelig lokalbefolkning 
og  skipshunden Yr som aktiv deltaker, frister turen så absolutt til gjentakelse. Kontinuerlig utsikt til 
Senja og med Andfjorden utafor og Vågsfjorden innafor trekker heller ikke ned inntrykket. 

 

 

Foto: Harald Bohne  

 

Torsdagspadlingene: 
 

 

Finværstur til Grindøya. Foto: Gunnar Noer 
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Torsdagspadlinga startet opp 4. mai og gikk frem til midten av september. Oppslutningen var meget 
god også i år, bl. annet hadde vi godt over 20 deltagere på en nydelig septembertur, og sammen med 
en gjeng fra Trulle, så fylte vi opp hele sørstranda på Grindøya denne dagen. Vi ser at dette tilbudet 
er mye benyttet av nybegynnere, men også de mer erfarne er med og tar disse turene som 
mengdetrening. Det er mye god kunnskapsutveksling og høy trivselsfaktor på disse turene. Turene 
går stort sett til Grindøya eller til Sydspissen. Styret takker alle turlederne som velvillig har stilt opp 
på torsdagene. 

 

Tromsøya rundt 
Det deltok 9 båter derav to doblinger. Arrangementet forløp helt prikkfritt fra start til mål og med 
hyggelig fest om kvelden. Det har gått sterk ned med deltakelsen siden  toppåret i 2008 da det var 67 
deltakere. De siste tre årene 18, 23 og til sist bare triste 11 i fjor. Årsaken må være sammensatt. Dels 
er det flere kryssende interesser og aktiviteter, dels har vi nok rykte på oss for å kjøre et tøft race. 
Vær, sjø og vind ser ikke ut til å være avgjørende. Det er diskutert i styret for hva vi kan gjøre for å få 
opp interessen, og vi har fått gode innspill fra medlemmer. Det styret tar med seg videre er å passe 
på at det ikke er samtidige padlearrangementer, og ikke Midnight sun marathon som stenger 
kjøretilkomst, og at andre "snillere" konkurranser får plass slik at man får velge etter sin smak og 
styrke.  Detaljert forslagsliste til fornyelse er lagt på dropboks. Alle rutiner for gjennomføring er 
notert og ligger på dropbox. Tidtakingsapp la vi på privat laptop. Materiell ligger på naustloftet.  

Vinnere konkurranse; Bernt Bye, Morgan Elizabeth Bender og Ottar Skog/Paal Tande i dobling. 
Turklassen ble vunnet av Børge Kvaal og Trude Lundby Kvaal i dobling. Børge Kvaal deltok for 25. 
gang - altså hvert eneste år! Imponerende! 

Nytt styre og TØR-leder må ta fatt tidlig med planlegging og gjøre avtaler med viktig nøkkelpersonell, 
følgebåter bl a. Avtroppende gruppeleder Harald Bohne gir gjerne råd og vink til de som tar over 
arrangementet framover.  

 

Fra naustansvarlig: 
THPK tilbyr leie av kajakkplass i 4 naust: Rødnaustet- 49 plasser, Blånaustet- 39 plasser, Gulnaustet-               
60 plasser og gamle Klubbnaustet- 9 plasser.  
 
April 2017 ble det nye Blånaustet tatt i bruk, og ventelistene barbert ned. Pr 6. februar 2018 er det                   
sju ledige plasser av totalt 157. I Blånaustet og Klubbnaustet er alle plasser utleid. Tre padlere står på                  
venteliste for lavere plass – to av disse har naustplass. Senhøsten 2017 ble det kjøpt inn nye kajakker;                  
– to spenstige Arrow Nuka, og plasser til private kajakker redusert fra tretten til ni i Klubbnaustet.  
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Aktivitetslogg private kajakker 2017 
Det er registrert totalt 1220 turer på de 4 naustene.  
Turer/naustplasser, viser at padlerne i Blånaustet har vært mest «utpå» i 2017. 
 

 
 

Aktivitetslogg utleiekajakker 2017. 
Høsten 2017 kunne THPK tilby 22 utleiekajakker. Det er registrert totalt 972 turer på disse. 
 

STATISTIKK FRA UTLEIEKALENDER 2017 

A B C D E 

A5 34 B5 45 C5 43 D5 48 E5   

A4 47 B4 66 C4 52 D4 34 E4   

A3 68 B3 63 C3 62 D3 55 E3 6 

A2 46 B2 52 C2 46 D2 30 E2 6 

A1 49 B1 34 C1 54 D1* 32 dobl.   

SUM 244   260   257   199   12 

      TOTALT 972  

 
 

Fra materialforvalter: 
Klubbens materiell skal være et lavkosttilbud for klubbens medlemmer. Klubben har 22 båter av 
varierende alder og kvalitet. Disse er disponible for klubbens medlemmer til enhver tid. I all hovedsak 
er dette turbåter, men det er også noen båter for mer teknisk og leken padling. Til båtene hører det 
med et utvalg av spruttrekk, årer og annet sikkerhetsutstyr. I tillegg har klubben 5 gamle eldre 
Capellaer liggende i Stakkevollan-bassenget. To nye båter ble anskaffet i løpet av året. Disse er 
tilpasset mindre og lettere personer og var sterkt ønsket blant noen av klubbens kvinnelige 
medlemmer.  

Utstyret er til tider utsatt for tøff bruk og krever kontinuerlig vedlikehold for å være egnet for utlån. 
Mange av skadene som oppstår på ror og senkekjøl skyldes ukyndig bruk. Det oppfordres sterk til å 
sette seg inn i hvordan utstyret fungerer før bruk og følge instruksene ved tilbakelevering av utstyr. 
Det er lite delikat å hente ut en båt halvfull av sand og vann for nestemann. I løpet av året har vi også 
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registrert at årer har vært savnet over flere dager uten at det har vært lånt ut båter. Primært skal 
padleutstyret lånes ut sammen med båtene.  

Det har også vært investert i en del nye årer og det er behov for å skifte ut deler av vestene og 
spruttrekkene til kommende sesong. Klubben har en løpende vurdering av behovet for å fornye eller 
supplere båtparken og er åpen for innspill og ønsker i forbindelse med eventuelle utskiftinger av 
flåten. Klubbens utlånsutstyr er i dag samlet og tilgjengelig i Klubbnaustet (Gammelnaustet. I dag er 
det fortsatt noen private båtplasser i dette naustet, men på sikt burde alle plassene i dette naustet 
være disponible for klubbens båter. Dette ville også åpne for muligheten for å øke tallet på 
utleiebåter.  Naustet trenger imidlertid en omfattende renovering både av bærende strukturer, tak 
og ytterkledning .  

Det har kommet en del forespørsler om langtidsutleie av båter i forbindelse med ferier. Av praktiske 
og prinsipielle grunner har vi håndhevet maksimum sammenhengende leietid til 5 dager.  Grunnen til 
dette er dårlige erfaringer med deformerte båter som følge av varme sommerdager der båtene har 
tilbragt mesteparten av tiden på et takstativ. Det er også et ønske at båtene skal være mest mulig 
tilgjengelig for medlemmene i nærområdet. 

Utover basismateriellet til padling har klubben også en del turutstyr som lavvo og presenninger som 
brukes i forbindelse med fellesturer. 

 

Nytt naust 
Styret kom i gang med planer for et nytt naust høsten 2015, og fikk årsmøtets tilslutning til å sette i 
gang vinteren 2016.  Diverse prosesser ble satt i gang, tillatelser fra grunneier og fra kommunen. Det 
siste tok sin tid. Høsten 2016 satte vi i gang utgraving og derpå støping av platting og grunnmur. Til 
dette fikk vi profesjonell hjelp. Tilbud på selve naustet fikk vi fra Hamco bygg. Som kjent leverte de 
dette i januar for et år siden. Dugnaden som fulgte var imponerende. Over 20 medlemmer har vært 
med på jobbben i diverse faser. Fra de mest spennende perioder i sterk kuling til enerverende 
prosesser som paneling. Strømmen ble satt på tidlig sist høst, og til sist kodelåsene. Med det var 
naustet ferdig til bruk. Prisen for herligheten er rundt 450 tusen kroner. Det er plass til 39 kajakker i 
naustet. (En smal plass nr 40 brukes til materialer, stige mm).  På loftet er det  innredet med stort 
arbeidsbord og stoler, samt 12 møtestoler som fritt kan stilles opp som man vil. Kjøleskap, benk og 
underskap er på plass. Ytterligere innredning må komme etterhvert; som f. eks. hyller og skap til 
materiell som vi vil flytte fra gammelloftet.  
 
Rommet er oppvarmet. Adgangskode er sendt medlemmene. Reglement i glass og ramme mangler. 
Som leder for arbeidet vil jeg si at det var riktig morro. Men dugnadsgjengen er jeg stor takk skyldig! 
Tegninger, og hele prosessen fra planer til ferdig naust ligger i en rød perm på loftet. Harald. 
 
Dugnadsgjengen har bestått av følgende: Alf Furu, Arnolf Nilsen, Gunnar Noer, Steinar Johansen, 
Johny Søtvik, Jan Thomas Schwenke, Bent Svinnung, Bernt Bye, Per Olav Aslaksen, Gudmund 
Sundlisæter, Georg Johnsrud, Leif Lillevoll, Tor Johansen, Trond Lorentzen, Johnny Lauritsen, Bo Eide, 
og Bernd Krupka. Innredningen er gjort av June Malnes, Magnhild Sørensen og Birgit Eliassen (med 
forbehold om at vi har klart å huske alle).  
 
Styret har diskutert ytterlige byggeaktivitet: Ny platting sør for nytt naust, og om det er mulig å bygge 
et verksted med oppvarming og ventilasjon.  
 

   Prosjektleder Harald Bohne 
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Klubbmøter  
I april holdt Arnulf Sørum og Pål Tengesdal et  lærerikt og nyttig kurs i bruk av GPS. I oktober var det 
klubbmøte på Edge Hotell hvor Ingrid Berthinussen og Unn Sørum viste bilder og fortalte fra deres og 
Anna Westring sin sommertur fra Sommarøy til Vesterålen. Møtet var godt besøkt. 

I januar holdt Alfa Fritid v/Alf Andresassen et kurs for medlemmene om reparasjon av kajakker. 
Kurset var fulltegnet med åtte frammøtte deltagere. Styret har fått mange positive tilbakemeldinger 
på disse to kursene   som er praktisk rettet er en god ide som bør følges opp fremover. 

 

Alf viser hvordan man lapper kajakk. Foto: Gunnar Noer 

 

Årsfesten 
Ble avholdt i henhold til tradisjonene på Løkta den 24. november. Nina var festsjef, og sørget for at vi 
fikk oss en god førjulsfest. 

 

Fra bassengtreninga  
Da sesongen begynte høsten 2017 sto vi uten plass, men etter div. forhandlinger med kommunen fikk 
vi tid på lørdags ettermiddagene fra 18 til 20. Dette har nå kommet i gang. Vi disponerer tre 
nøkkelkort, men vi har muligheten til å skaffe flere hvis vi ser det er behov. Det har så langt vært to 
treninger etter jul, og det sier seg selv at det er vanskelig å etablere en vaktordning med en slik 
treningstid. Det er frist for søknad om bassengtid den 1. april, og vi ser det som viktig å tidlig komme i 
dialog med idrettsrådet slik at vi får tilbake en treningstid som er relevant for klubben. THPK står nå 
som direkte leietager mot kommunen som en del av Troms idrettskrets, så det burde være gode 
muligheter for dette. 
 
For øvrig så minner vi på de påleggene vi har fått i fra kommunen for hallbruk: 
 

Årsmelding THPK 2017 side 9 



● Før vi starter opp treningen og etter at treningen er over skal det sjekkes at ingen fliser er 
skadet. (Dette i tilfelle det er andre som har skadet flisene). Hvis vi ser skader, så gir vi 
umiddelbart tilbakemelding til kommunen v/driftsansvarlig i hallen. 

● Kommunen kjøper inn en sort gummimatte som skal brukes på bassengkanten når vi setter 
ut og tar inn en kajakkene. 

● Kajakkene skal entres ved at de legges i vannet langs bassengkanten. Tilsvarende går vi ut av 
dem mens de ligger i vannet. Det er ikke lov å sette seg i kajakken mens den ligger på 
bassengkanten, siden dette skaper en punktbelastning som kan skade flisene. 

● Vi må passe på å ikke skade de hvite bølgebryterne på enden av den ene kortsiden på 
bassenget. Disse tåler svært lite. 

● Vi har demontert senkekjølen på en kajakk som kan ha vært medvirkende til skaden. 

 

Nettsida, sosiale medier 
Vi bruker Facebook til å legge ut arrangementer og til å dele bilder i etterkant, og dette er effektivt 
kontaktpunkt i klubben. Pr. februar 2017 har vi 1222 medlemmer i denne gruppa, og vi er det største 
nettsamfunnet i Tromsø på kajakkpadling. Kjetil Kvalsvik har hatt hovedansvaret med å legge ut 
arrangementer i regi av styret på Facebook. Gunnar og Kjetil står som administratorer for gruppa. I 
2017 ble det rutinemessig laget arrangementer for torsdagspadlingene. Vi følger det samme 
opplegget for bassengtreningen i vinter, med Siv Pedersen som kontaktpunkt.  

På klubbens nettsider, tromsohavpadleklubb.com har vi innhold av mer varig karakter. Disse brukes 
til å gi mer utfyllende info om turer og arrangementer etc. Vi har nå passert 108.000 treff på denne 
siden, og det var ca. 6850 besøkende i 2017. Stort sett så blir innlegg produsert av klubbens leder, 
men det er selvfølgelig anledning for alle å bidra med artikler, bilder eller annet stoff. Bidrag kan 
sendes til post.tromsohavpadleklubb@gmail.com. 

Styreweb brukes til medlemshåndtering og til å sende ut e-post og SMS meldinger som et 
supplement til Facebook og nettsida. Vi merker oss at med stor tilfredshet at vi kan fortsette å bruke 
Styreweb også etter at vi gikk inn NPF, siden Styreweb er godkjent integreringspartner til NIF. 
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Revisjonsrapport: 
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Årsregnskap for 2017 

 

Eiendeler 

Konto Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse 

1100 Klubbnaustet 5 000,00 - 5 000,00 

1200 Gulnaustet 54 322,00 -5 322,00 49 000,00 

1201 Rødnaustet 125 500,00 -10 000,00 115 500,00 

1210 Blånaustet 265 608,82 174 391,18 440 000,00 

1250 Klubbkajakker og 

utstyr 91 367,00 -867,00 90 500,00 

1500 Kundefordringer - - - 

1920 Bank kontingenter 33 163,48 1 820,06 34 983,54 

1921 Bank Særvilkår 947 762,00 -45 103,00 902 659,00 

Sum eiendeler 1 522 723,30 114 919,24 1 637 642,54 

    

Gjeld 

Konto Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse 

2400 Leverandørgjeld - -5 905,41 -5 905,41 

2960 Depositum naust -159 800,00 -28 000,00 -187 800,00 

Sum gjeld -159 800,00 -33 905,41 -193 705,41 

    

Egenkapital 

Konto Inng. balanse Bevegelse Utg. balanse 

2000 Egenkapital 1 247 264,92 115 658,38 1 362 923,30 

2050 Forr. års resultat 115 658,38 -115 658,38  

Årets resultat - 81 013,83 81 013,83 

Sum egenkapital 1 362 923,30 81 013,83 1 443 937,13 

    

Inntekter 

Konto Bevegelse Busjett i år Budsjett neste år 
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3200 Medlemskontingent 183 500,00 165 000,00 185 000,00 

3410 Tilskudd - 1 500,00 - 

3950 Naustleie 71 600,00 65 000,00 71 500,00 

3960 Leieinntekt kajakker 45 405,53 45 000,00 45 000,00 

8040 Renteinntekter 2 695,00 5 000,00 3 000,00 

Sum inntekter 303 200,53 281 500,00 304 500,00 

    

Kostnader 

Konto Bevegelse Busjett i år Budsjett neste år 

4011 Fellesturer -22 314,95 10 000,00 20 000,00 

6010 Vedlikehold gamle 

naust - 15 000,00 15 000,00 

6020 Klubbutstyr -7 979,00 10 000,00 10 000,00 

6040 Vedlikehold 

utleiekajakker -5 655,00 25 000,00 10 000,00 

6050 Aksjonen Ren Kyst -5 000,00  5 000,00 

6060 Vedlikehold 

gammen -3 299,00 5 000,00 5 000,00 

6100 Årsfest -16 033,27 15 000,00 15 000,00 

6300 Leie tomt Sjølund -5 750,00 10 000,00 10 000,00 

6340 Strøm klubblokale -4 508,25 5 000,00 5 000,00 

6360 Renovasjon -14 651,57 20 000,00 20 000,00 

6400 Tromsøya Rundt -9 122,52 15 000,00 15 000,00 

6940 Porto, admin, IKT -20 476,80 20 000,00 20 000,00 

6950 Kurs NPF - 15 000,00 15 000,00 

7430 Gaver -1 699,00  10 000,00 

7500 Forsikring -9 945,00 10 000,00 10 000,00 

7610 Møter og lignende -17 999,20 17 000,00 17 000,00 

7770 Bank- og kortgebyr -3 671,09 5 000,00 5 000,00 

7790 Eiendomsskatt -4 276,00 5 000,00 5 000,00 

7810 Ordinær avskrivning -69 806,05 60 000,00 75 000,00 

Sum kostnader -222 186,70 262 000,00 287 000,00 
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Resultat 

Konto Bevegelse Budsjett i år Budsjett neste år 

Sum 81 013,83 19 500,00 17 500,00 

    

Investeringsbudsjett 2018    

Platting Blånaust   20 000,00 

Renovering Klubbnaustet   60 000,00 

Båter for barn   30 000,00 

Nye utleiebåter   20 000,00 

Nye lunninger for utsett   20 000,00 

Sum investeringsbudsjett 2018   150 000,00 

    

 Tromsø, 31.12.2017 - 05.02.2018  

    

 Alf Furu  

 Kasserer  
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Innkomne forslag til årsmøtet: 
 

Sak 1: Utmelding av klubben i Norges Padleforbund / NIF: 
Det er kommet inn ett forslag fra Nils Saers om utmelding av THPK fra NPF: 

 

Utmelding av Padleforbundet 
Bakgrunn: 

Tromsø Havpadleklubb meldte seg i 2017 inn i Padleforbundet. Padleforbundet er et særforbund i 
Norges Idrettsforbund. Jeg stiller herved forslag om utmelding av Padleforbundet, og Norges 
Idrettsforbund. 

Årsaken er enkel: 

Norges Idrettsforbund demonstrerer verdier og normer som Tromsø Havpadleklubb ikke kan 
identifisere seg med eller assosieres med. Tromsø Havpadleklubb er en solid organisasjon, som står 
økonomisk på egne ben. De arenaer som eventuelt måtte bli utilgjengelige for Tromsø 
Havpadleklubb etter en slik utmelding er blitt lite attraktive og tilgjengelige for klubbens medlemmer 
(Bassengtrening). 

 

Endring av Tromsø Havpadleklubb (THPK )sine vedtekter 

I forbindelse med innmelding i Padleforbundet måtte THPK endre sine vedtekter. Jeg foreslår derfor 
at vedtektene endres på nytt, dersom et forslag om utmelding av Padleforbundet får flertall. 

Vedtektene foreslås endret til: 

§1 Formålsparagraf 

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. 

§2 Medlemmer 

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. 

§3 Årsmøtet 

Årsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av februar. Årsmøtet annonseres 1 måned på forhånd. 
Forslag til årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten dagerfør møtet. Årsmøtepapirer legges ut 
på klubbens internettsider ei uke før møtet og påminnelse m/årsmøtepapirer sendes ut pr. e-post til 
medlemmer med kjent e-postadresse. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som 
møter. 

Faste saker til årsmøtet: 
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Godkjenne innkalling og dagsorden 

Velge møteleder og sekretær 

Behandle årsmeldinga 

Behandle revidert regnskap 

Behandle innkomne forslag 

Fastsette kontingent 

Fastsette naustleie 

Fastsette kajakkleie 

Behandle budsjett 

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 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. 

§4 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når 2/3 av styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede 
medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med minst 2 ukers varsel. 

§5 Medlemsmøter 

Mellom årsmøtene er medlemsmøtene høyeste myndighet i klubben. 

§6 Styret 

Styret skal: 

Iverksette medlemsmøtenes vedtak og bestemmelser. 

Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi. 

Representere klubben utad. 

Stå for utgivelse av informasjon til medlemmene via klubbens nettsider. 

Godkjenne arbeidsgjenger, utvalg, komiteer som er viktige for aktivitetene i klubben. 

Styret skal holde møter når formannen eller et flertall av styret forlanger det. Styret er vedtaksført 
når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. 
Ved stemmelikhet teller formannens stemme dobbelt. 

§7 a. Naustene Naustene eies av THPK. Naustsjefen og resten av styret er ansvarlige for den daglige 
drift. Båtplass kan leies av medlemmer som ikke skylder kontingent. Medlemmer som ikke har betalt 
årets naustleie eller kontingent innen 1. april, mister naustplassen. Medlemsmøtet godkjenner 
separate naustregler. Medlemmer som bryter naustreglene, kan bortvises fra naustene for kortere 
eller lengre tid. Kajakker som blir liggende i naustet mer enn 2 år uten identifisert eier inndras av 
klubben for videresalg eller annen bruk. 
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§7b. Salg og pantsettelse av naust 

Salg av klubbens naust kan kun skje etter vedtak på årsmøtet. Vedtaket må skje med minst 2/3 
flertall. Pantsettelse av klubbens naust kan kun skje etter vedtak på årsmøtet. 

§8 Båter og andre eiendeler. 

Båter med tilbehør kan lånes/leies av medlemmene for en pris som fastsettes av årsmøtet. Ved salg 
av gamle båter eller annet av klubbens utstyr, skal styret avertere dette i på klubbens nettsider først. 
Ved salg av klubbutstyr skal medlemmene ha forkjøpsrett. 

§9 Klubbens arbeidsgrupper 

Det nedsettes følgende arbeidsgrupper til å organisere ulike deler av klubbens aktiviteter: 

Turgruppe 

Torsdagspadlinger 

Bassenggruppe 

Tromsøya rundt 

Festkomité 

Naustkomité 

Medlemsgruppene rekrutteres blant klubbens medlemmer. Opptak og fritak som medlem i en 
gruppe avgjøres av gruppen selv. Det er ingen begrensning på virketid i gruppene. Aktiviteter og 
planer gjøres kjent for medlemmene i klubben i god tid før de skal iverksettes. Gruppene leverer 
årsrapport som bidrag til styrets årsrapport. Gruppene skal overholde vedtatte budsjetter for 
kajakklubben, og rette seg etter vedtak som styret i klubben fatter. Et styremedlem skal være 
observator eller medlem i gruppa og kalles inn til møtene. 

§10 Oppløsning av Tromsø Havpadleklubb 

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 tilfelleoppløsning av klubben, skal dens midler overføres til 
NSSR (Norsk selskap til skipbrudnes redning). 

 

Medlemskap i NPF ble debattert i fjor, og vedtatt med simpelt flertall på årsmøtet. I 
anledning av at saken nå fremmes på nytt, så minner vi om argumentene som lå til 
grunn for vedtaket om innmelding: 
 

1. NPF har et sterkt fokus på havpadling, og tilbyr flere kurs som er godt egnet for havpadlere. 
Disse kursene er både for de som vil drive instruksjon og padling på avansert nivå, og for 
‘vanlige’ padlere som vil utvikle seg videre. Imidlertid må man være medlem i NPF for å gå 
mer avanserte kurs enn teknikkurset. NPF sin kursstige er i dag anerkjent over hele landet 
som en god måte å opparbeide seg kunnskap på for nye padlere. Styret mener det er viktig at 
klubbens medlemmer har mulighet og rettighet til å følge NPF sin kompetansestige. 
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2. Det er lite merbelastning for klubben og styret å være medlem i NPF. Det er forbundsting 
hvert andre år, og vi er berettiget til to eller tre delegater. Vi har vår egen nettside, og vi 
bruker samme veletablerte medlemshåndtering som før. 
 

3. Vi har tidligere vært bekymret for press for å følge NIF sine satsingsområder som kan synes 
på siden av klubbens kjerneaktiviteter, men dette er ikke relevant. Vårt primære 
satsingsområde er turpadling, og dette er helt uproblematisk fra padleforbundet sin side. 
 

4. Ved utmelding fra NIF, så sier vedtektene 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.  

Dette gjelder imidlertid bare utstyr og eiendeler som vi har fått støtte til fra padleforbundet. 
Klubben har en solid økonomi, og har til nå ikke mottatt støtte fra NPF av noe slag. Dermed 
er ikke dette relevant i forhold til det vi nå har av bygningsmasse, båter og utstyr. 

5. Det er ingen kontingent eller annen økonomisk belastning for klubben å være med i NPF. Hvis 
vi skulle få behov for det, så er det gode muligheter for å søke støtte via NIF. 
 

6. Hvis vi skal bygge nybygg og søker støtte til dette fra NIF, så må disse bygges med s.k. 
universell adgang, dvs. de må tilpasses funksjonshemmede. Vi trenger ikke å gjøre endringer 
på eksisterende bygningsmasse eller på nybygg hvis vi bygger for egen regning. 
 

7. Det er opp til oss selv å velge hvilke vi bruker som ansvarshavende i framtida. Her forventer 
vi ingen endring i dagens praksis, utover at vi får en generell heving av kompetansen i 
klubben, og at vi får enda flere som kan bidra.  
 

8. Som medlem i NIF gjennom NPF står vi sterkere i forholdet til kommunen enn om vi står 
utenfor, siden f.eks Stakkevollan svømmebasseng administreres av Tromsø Idrettsråd. Med 
tanke på planene for svømmehaller i Tromsø er det viktig å ha en sterk posisjon i forhold til 
kommunen. 
 

9. Aldersbegrensningen på 12 år fra tidligere ble fjernet da vi gikk inn i NPF. Vi har siden det 
hatt flere vellykkede arrangement for ungdom, og ser ingen negative sider ved dette. Tvert 
imot er det selvfølgelig positivt på alle måter at barn og ungdom involveres tidlig.  

Vi har vært medlem i NPF siden oktober 2017, og pr. februar 2018 har det ikke vært hendelser av 
betydning for klubben i vårt forhold til NPF. Det er derfor for tidlig å gjøre en evaluering av 
medlemskapet nå. Styret ser det imidlertid som naturlig at dette gjøres innen neste årsmøte i februar 
2019.  

Tromsø, februar 2018 

Styret i THPK 
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