
   
Referat fra styremøte i Njørd Ro- og kajakklubb 
07.04.2021 
Tid: 19:30-21:30        Sted: Teams       Dato: 07.04.2021  
    
Fremmøtte: Fulltallig styre: Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad leder - ny, Torgeir 
Toppe – nestleder, John Elter styremedlem, Bjørn Teige nøstesjef, Tor Eirik 
Homme – ny, styremedlem/økonomi Torill Refsdal Aase – styremedlem, 
Øystein Bruserud– styremedlem, ny (har vært i styret tidligere), Katrine 
Lillejord - vara, Haldis Øvreeide – vara, ny, Andreas Bjarke Ringheim – vara, ny, 
representant for de aktive.  
 
Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

- Innkalling ble godkjent uten merknader 
 

Sak 02/21 Godkjenning av referat fra årsmøtet 
17.03.2021 

- Status: Referat er godkjent, og er til signering hos Lasse Lotsberg og Linn-
Sofie Toppe. Klart til innsending til Brønnøysundregisteret 9. april. 

 
Sak 03/21 Konstituering og rollefordeling  
Sportslig leder flattvann:  

- Torgeir Toppe fortsetter 1 år og organiserer på kajakkskoler og stevner 
(sammen med Kristoffer), det er på sikt ønskelig å få inn en person i denne 
rollen.   

- Sportslig leder flattvann har årlig vært honorert med kr 60.000 da det er 
omfattende og tidkrevende oppgave. 

-      Referent: Torill Refsdal Aase. Backup: Øystein Bruserud 
-       Nøstesjef: Bjørn Teige  
-        Ansvarlig Styreweb og nettside: John Elter.  
Nettside: Alle kan bidra med artikler og bilder, legges ut av John/Torgeir. 
Styrereferater bør legges inn i dokumentmappen og være tilgjengelig for alle. 
Dette er påbegynt, men ikke gjennomført.  
 
Ansvarlig SoMe (sosiale medier): Kun Torgeir kan publisere fra hovednettsiden. 
Ok med en person. Ønsker at undergrupper bidrar til innhold på klubbens 
hovedfacebookside. Det som legges ut der har Njørd som avsender. 



 
-       Nøkkelansvarlig: Øystein Bruserud fortsetter.  
-       Aktives representant: Andreas Bjarke Ringheim (overtar etter Kristoffer). 
 
  
 

- Styret konstituerte seg som vist over 
Sak 04/21 Orienteringssaker  
Flattvann:  

- Erlend Lillejord Feste, Andreas Bjarke Ringheim og Oliver Dalheim er under 
trenerutdanning NPF og er ferdige våren 2021. De vil ha ansvar for 
kajakkskolene 2021. Mange påmeldte allerede.  

  
Toppidrett: Lasse Lotsberg og Kristoffer Mjelstad er med i forbundsgruppen, 
det satses bra. De reiste ikke til Portugal med resten av laget, København 
spring regatta er avlyst, men de kjører testløp på Årungen i april og deltar på 
Norgescup når det skal arrangeres. Fortsatt uvisst grunnet covid-19 
 
Havpadling:  

- Instruktørgruppe hav har ansvar for turer og kurs. Ressursgruppe som 
støtteapparat til tirsdagspadlinger er ikke satt ned ennå. Det har vært et 
møte i «gamle» ressursgruppe hav i år, ikke fulgt opp årsmøtet der det var 
plan å informere. Det er ikke lagt ut kurs pga. coronasituasjonen.  

 
- Det har vært uorganisert aktivitet utendørs i vinter i tråd med anbefalte 

regler for aktivitet utendørs for voksne. Oppsatt kurs 12/04 bestemt avlyst, 
Kristoffer tar kontakt med kommuneoverlegen i Bergen for å få en 
avklaring på hvordan vi forholder oss til reglene angående kurs 

 
Brygger, dugnad etc.  

- Avventer med dugnad. Kai og landgang skal på plass, dato ikke satt.  
- Det trengs bedre lufting i nedre «hav-nøst» (D-H). Rydding av kajakker og 

annet. Ny vurdering etter 14. april.  
 
Økonomi v/Tor Eirik Homme:  

- Overgang godt i gang mellom han og Atle Houg Ringheim. Opplæring i 
Styreweb med John Elter. 

- Trenger en eller to som kan jobbe med søknader, dugnad rundt dette i 
starten. Øystein Bruserud bidrar her.  



  
Kontingent v/John Elter og Tor Eirik Homme: 

- Krav om medlemskontingent 2021 sendt ut, totalt sendes det faktura på kr 
388 000,-.  

  
Budsjett og investeringsplan: 

- Kristoffer la fram et forslag om at klubben bør ha et budsjett og en 
investeringsplan. Gjennom 2021 utarbeider vi et budsjett for inneværende 
år, og klargjør et budsjett for 2022 som kan legges fram på årsmøte til 
neste år. Kristoffer, John og Tor Eirik følger dette opp.  

        Kursinntekter/utgifter må også inn i budsjett. 
 
Klubbens verdier: Båter, utstyr etc. utgjør store verdier. Det må opprettes 
en god oversikt over eiendeler, også med tanke på forsikringen. 
Budsjett for klubben 

- Mål å få etablert et budsjett for Njørd for 2022 innen desember 2021. 
Budsjett for inneværende blir en læringsprosess.  

- Budsjettet dekker alle områder av driften 
 

Virksomhetsplan, kompetanseutvikling på flatt og hav  
Idrettsforbundet er interessert i dokumentert ressursutvikling. NPF har 
utarbeidet Virksomhetsplan som styreverktøy for forbundet i de neste to 
årene. 
     -  Sakene ble tatt til orientering. 

 
Sak 05/21 Personalsaker og internt 
Bernt Solheim, sportssjef Hav, har trukket seg etter 
årsmøtet. 

- Bernt Solheim har trukket seg som sportssleder Hav. Hans rolle må 
erstattes, eller han må oppfordres til å fortsette. Både instruktørene og 
tur-/havpadlemiljøet ønsker at Bernt skal fortsette. Instruktørgruppen har 
bedt styret ta opp saken.  

- Øystein Bruserud har på vegne av styret skrevet en uttale der vi ber Bernt 
om å fortsette som sportssjef Hav. Vedlagt. 

 
Klubbytte: 

- Tre utøvere har på under et år byttet klubb. De har de søkt seg til klubber 
med et mer profesjonelt og bedre treningsopplegg. Njørd har de siste 
årene utviklet et godt trenerkorps, men etter videregående flytter mange 



til andre steder for videre utdanning, militærtjeneste m.m. Utøver med 
ambisjoner søker dit treningsressursene er størst.  

    
Diskusjon: 

- Få ressurser på treningssituasjonen har lenge vært en diskusjon i styret i 
Njørd, og har vært tatt videre til NPF med oppfordring om å satse mer på 
trenerressurser for flattvann. Samtidig har Njørd fått flere seniorer som 
også trenger dyktige trenere  

Forslag:  
- Legge økt press på NPF og med mål om å få noe konkret på plass til høsten.  

 
Sak 06/21 Oppfølgingssaker  
Eidsvågrunden:  

- Pr. nå er det ikke aktuelt å planlegge et større arrangement vår. Vurderer 
senere om det lar seg gjennomføre til høsten.  

 
Status nytt klubbhus:  

- I prosess. Byggekomiteen skal skrive referater etter hvert møte.  
 
Kursplan: 

- Instruktørgruppen setter opp kurs. Inntil videre ligger kursvirksomhet i en 
gråsone i forhold til coronasituasjonen, og det er ikke satt dato for 
oppstart.  

- Organiserte klubbturer settes ikke opp inntil videre. 
 
Sommerskoler og kajakkskoler: 
Kajakkskole:  

- Går om mandager, fra 12. mai ny kajakkskole. Camp Njørd arrangeres to 
uker i skoleferien som tilbud til barn og unge i nærmiljøet. Gir også 
inntekter. Erlend og Andreas har ansvaret for disse aktivitetene. 

 
BOF og bryggeanlegg i Tømmervågen v/Katrine  

- BOF sitt anlegg i Tømmervågen får ligge, stadfestet i Komite for miljø og 
byutvikling med et knapt flertall. Klagen sendes ikke automatisk til 
statsforvaltereren (fylkesmannen). Noe diskusjon om hvorvidt klagen skal 
opprettholdes. 

Vedtak:  



- Klagen opprettholdes, med oppfordring om at kommunen bidrar til at BOF 
finner en mer egnet plass til sin kai. Øystein Bruserud formulerer klagesak 
til statsforvalteren, frist 16. april. 

 
Status avtale med Olympiatoppen vest (OLT vest) om leie av båt og lokaler.  

- Kristoffer fortsetter dialog om å få på plass avtale. 
 
Arbeidsavtaler med trenere i klubben 

- Arbeidsavtaler foreligger, må underskrives.  
- Ønske om noe mer lønn pga. økt ansvar.  
- Konkret forslag til lønn kommer blir fremmet av sportslig leder flattvann. 

 
Sak 07/21 Eventuelt  
Kravliste referater, innkalling mm.  

- Ønske om litt mer orden og saksnr. Fordrer også at saker diskuteres under 
saksnr. Vedtak presiseres. 

 
Tørkerom: 

- Ønske om varme i de aktives tørkerom i naust K.  
- I de fleste idretter er det vanlig at folk tar med seg tøy hjem til vask og 

tørk. Inntil videre er det pga. coronapandemien uaktuelt å tilrettelegge 
ytterligere.  

Vedtak: Utsettes. Nøstesjef ser på hva som kreves for ferdigstillelse.  
 

Loggsystem/ «padlelogg»  
- Haugesund og Stavanger padleklubb har innført dette. Foreløpig ønsker 

ikke Njørds styre å innføre og ha ansvar for et slikt system. Ny vurdering på 
neste styremøte. 

 
Juleavslutning/styremøte i desember  

- Tor Eirik Homme kan trolig stille møtelokale, middag på Bryggestuen er 
bestilt.  

 
Annet:  

- Propell av følgebåten er falt av og noe i motoren er unaturlig plassert. 
Hærverk/sabotasje? Klubbhus/naust står til tider også ulåst. 

- Ny propell må skaffes og motoren må til service snarest. Ansvar: Kristoffer 
gjør dette torsdag 8.04. 

 



  
Lions Åsane:  

- Har midler med barn og unge som målgruppe. Mulig å sende inn søknader, 
som behandles fortløpende. Lions ønsker konkrete prosjekter, som for 
Njørds vedkommende er f.eks. båter, vester og årer tilpasset barn/unge.  

Øystein Bruserud følger opp sammen med John og Torgeir/Kristoffer.  
 
Sak 08/21 Møteplan  
Medio mai 2021. 
16.06.2021  
15.09.2021  
20.10.2021  
08.12.2021 m/påfølgende julemiddag 
Tid for styremøter: 19.30. 
  
  
Bergen 10. april 2021 
 
Torill Refsdal Aase  
Ref. 
 
Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad  
Styreleder 
  
  
  
 


