
 

 
SKK  Årsberetning 2022 

Klubbens tillitsvalgte 

Styret  

På årsmøtet 29. mars 2022 ble følgende styre etablert: 

 

Leder: William Juul (gjenvalgt for to år) 
Nestleder: Trine Kroepelien (valgt for ett år) 
Kasserer: Bjørn Inge Tønnessen (ikke på valg) 

 

Styremedlemmer:  

Thea Røsten (ikke på valg) 

Morten Røsten (gjenvalgt for to år)  

Martin Siljan (gjenvalgt for to år) 
 

Varamedlemmer: 

Kristoffer Adde (valgt for to år) 

Marianne Kreutz (valgt for to år) 
 
Det har vært avholdt 8 ordinære styremøter i løpet av 2021.  

Valgkomiteen  

Valgkomiteen har bestått av Mathias Hamar, Lisa Sheriff og May-Britt Siljan.  

Daglig leder  

Daglig leder rapporterer til styret og er ansvarlig for å følge opp planer fra årsmøtet og saker 

styret ønsker å prioritere. Ut over dette er daglig administrativt kontorarbeid, herunder all epost 

til/fra klubben, medlemsregister, kursadministrasjon, post og daglig økonomiadministrasjon en 

del av stillingsinstruksen. 

 

Etter å vært ansatt siden 2020 bestemte landslagspadler Hakeem Teland etter 2022 sesongen å 

legge opp og flytte hjem til Kristiansand. 

 

Høsten 2022 ble derfor Bjørn Are Øritsland ansatt som ny daglig leder. Han har nylig gått av 

med førtidspensjon som pilot, og har fra tidligere mye ledererfaring og har tatt på seg mye 

ansvar. Med Bjørn Are har klubben fått en voksen og erfaren daglig leder. Samarbeidet mellom 

daglig leder og styret samt mellom daglig leder og øvrige ansatte fungerer etter styrets 

oppfatning veldig godt. 

 

Komitéer / Komitéansvarlige  

Rekruttering: Daglig leder 
Kurs: Syver Borge Saksvik fortsetter i sin åremålsstilling for 2023. 
Sportslig utvalg: Eget kapittel senere i rapporten 

Anleggs- og vedlikeholdsansvarlig: Andrew Sheriff har hatt rollen i en åremålsstilling siden 

høsten 2020 og dette fungerer svært bra. 
Hjemmeside: Martin Siljan og daglig leder. 
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Dugnader: Daglig leder og aktive 
Foreldregruppe: Trine Kroepelien 
 

Ekstern representasjon og roller i eksterne organ 

Ansvarlig maratonlandslaget: Arne B Sletsjøe 

Ansvarlig ungdomslandslag flattvann: Ellen Nesbø 

NPF ledermøte flattvann: Arne B Sletsjøe, Ellen Nesbø og William Juul 

Bærums idrettsråd høstseminar: William Juul og Marianne Kreutz 

Leder av kontrollutvalget i NPF: William Juul 

Leder i kontrollutvalget i Bærum Idrettsråd: Ingeborg Rasmussen 

 

Organisasjonsplan 
Organiseringen av vårt arbeid er i henhold til beskrivelsen i kapittelet Klubbens tillitsvalgte. 

Historikk 
Klubben ble stiftet 28. februar 1936 og har nettopp blitt 87 år. 

Arne B Sletsjøe og Hege Sheriff har startet arbeidet med å samle bilder og skriftlig materiale 

from mot 100-årsjubileet. Rita Roarsen har donert sitt personlige og svært omfattende arkiv til 

formålet. Vi anbefaler andre medlemmer til å gjøre det samme. 

Medlemmer  
Ved inngangen til 2022 hadde vi 636 medlemmer og ved utgangen 580. Denne tilbakegangen i 

etterkant av Korona melder også andre klubber om, og vi er nå tilbake på samme nivå som ved 

inngangen til 2021. 

 

I løpet av 2022 flyttet vi medlemsregisteret til StyreWeb. Her har vi bedre oversikt og kan få 

bedre kontroll på innmeldinger, påmeldinger og utmeldinger og ikke minst innbetalinger. I 

overgangen har vi innsett at det tidligere medlemsregisteret har vært mangelfullt, men vi mener 

at vi nå har bedre kontroll enn tidligere. 

 

Som forespurt på årsmøtet i 2022 har vi nå fått låsbare skap i bunnen av trappen opp fra 

garderobene. Vi har også fått opp skilt med forslag til padleruter. På grunn av overgang til nye 

nettsider har styret fortsatt ikke fått oversikt over padleruter på nett, men dette vil komme på 

plass samtidig med at de nye nettsidene gradvis fylles med innhold. 

 

Vi ser frem mot 2023 med håp om å starte opp flere aktiviteter og tiltak der barn, unge og 

voksne kan møte likesinnede og bedrive sine ønskede aktiviteter på vannet.  

Økonomi  
Året som gikk gav klubben et negativt resultat på kr 109 014, dette skyldes i stor grad økte 

strømutgifter samt nye varmekabler og fliser i damegarderoben. Tiltaket i damegarderoben var 

nødvendig da reparasjonen fra året før viste seg å ikke være nok. 
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Kajaktiv hadde en positiv vekst og bidro sterkt til et godt resultat i 2022. Stevner vi arrangerer 

selv bidrar til økte inntekter for klubben og lavere kostnader. Slik ønsker vi å fortsette for å 

kunne være en inkluderende klubb for alle. 

 

Styret ønsker at klubben om noen år skal kunne gjøre en oppgradering av båthallen, og har nå 

noe kontantmidler som bidrag til egenkapital for et slikt prosjekt. Men vi budsjetterer likevel for 

2023 med et underskudd på kr 4 233. 

 

Kontantbeholdning 31. desember 2022 var 2 776 004, en reduksjon fra kr 2 813 778 ved 

utgangen av 2021. 

Revisjon:  

Zpecter Økonomi AS, har ført regnskapet for 2022. 

 

Morten Minde har revidert regnskapet.  

Stillehavsøstersdugnad for Bærum kommune 
Strand Kajakk klubb stilte også i 2022 opp på dugnad for å plukke Stillehavsøsters. 

Kombinasjonen miljødugnad for det store felleskapet, en hyggelig og miljøskapende 

fellesinnsats for klubben og finansiering av våre aktiviteter er etter styrets vurdering en perfekt 

kombinasjon. Vi takker Bærum kommune for at vi fikk anledning til å delta i dugnaden, og en 

stor takk til alle plukkerne som valgte å bruke en ettermiddag til felles innsats. 

Anlegg og vedlikehold 
Andrew Sheriff ble 1. november 2020 ansatt i en åremålsstilling som anleggs- og 

vedlikeholdsansvarlig og styret har forlenget denne avtalen med ytterligere ett år. 

 

Styret mener at dette har fungert etter intensjonen og har gjort det enda hyggeligere å være 

medlem i SKK i form av bedre vedlikehold, ryddigere klubbhus og bedre vedlikeholdt båtpark. 

Rekruttering og sommerskole  
I mange år har SKK rekruttert en rekke nybegynnere. Det har blitt et bra antall barn i de yngre 

klassene. Vi ønsker å opprettholde dette fokuset på stabilt og bærekraftig tilsig av unge padlere. 

Vi har ca 15 barn på kurs hver vår, og vi har ikke kapasitet til å ta vare på flere pga sikkerhet og 

oppfølgning. Våre egne ungdommer og juniorer er trenere for de yngste, og vi er svært stolte av 

jobben de gjør, samt miljøet dette skaper.  

 

Vi arrangerte sommerskolen for omtrent 20 barn i midten av august. Dette er et supert tiltak for 

rekruttering og miljøet blant de yngste padlerne. Nytt av året var at alle som var med på 

nybegynnerkurs fikk sommerskole samt medlemskap ut året på kjøpet. Dette, samt fokus på å få 

med flest mulig videre, var vellykket og noe vi ønsker å fortsette med. 

Kajaktiv  
Kajaktiv er SKK sin kursvirksomhet for voksne og drives av klubbens aktive seniorer og 

juniorer. Mange nye medlemmer rekrutteres årlig gjennom Kajaktiv. 
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2022 var et godt år for denne virksomheten. Vi hadde 248 personer innom hos oss i 2022, enten 

via bedrifter eller som privatpersoner.  Dette er et supert tiltak som gir klubben inntekter, og gir 

de aktive en deltidsjobb som er med på å muliggjøre satsning mot OL og VM. 

 

Overskuddet fra kursvirksomheten bidrar til å dekke idrettsaktivitetene til klubbens aktive.  

Styret ønsker å takke Syver for svært godt arbeid med Kajaktiv gjennom 2022. 

Kajakkdeling  
I samarbeid med Fornebulandet Vel og Sparebankstiftelsen DNB har klubben gitt gratis 

opplæring/testing av kajakk på Storøyodden. Det er mange som har lyst til å padle, men som har 

fått et inntrykk av at kajakk krever masse utstyr og lagerplass. Gjennom prosjektet har vi etablert 

et lavterskeltilbud som gir tilgang til sjøen. 

Vi har nå fulgt opp forpliktelsene vi hadde mot Fornebulandet Vel og Sparebankstiftelsen DNB. 

Styret ønsker ikke å fortsette med denne virksomheten da det krevde for mye administrasjon og 

diskusjon mot Bærum kommune og det ble få nye medlemmer. 

Kajakkene har blitt overført til sjøspeiderne på Snarøya. 

Stevnearrangør  

SKK arrangerte følgende stevner i 2022: 

● NM lagbåt 17. – 18. september (Årungen) 

SKK var også ansvarlig for sekretariat under NM Maraton på Setskog, NM kortbane-maraton i 

Skien samt NM K1 i Kristiansand. 

I 2023 er følgende stevner planlagt arrangert av SKK: 

● NM lagbåt 23. – 24. september (Årungen) 

For første gang på mange år foreligger det ingen planer om at SKK bidrar som sekretariat på 

andre arrangement. 

Vi vil rette en STOR takk til foreldre, medlemmer og andre som har stilt opp som frivillige og 

sørget for at vi som klubb lykkes så godt med arrangementene. 

Båtplasser og båthall 
I løpet av 2022 fikk styret på plass en ordning for merking av kajakker. Det er fortsatt 48 båter 

som ikke er merket. Styret har foreløpig ikke avhendet disse kajakkene. 

Det viser seg også at klubben har totalt 69 ledige plasser hvorav 42 er innendørs. Blant de ledige 

innendørs plassene er 11 plasser i hall 1 som er forbeholdt de aktive. Styret ønsker at vi fortsetter 

å forbeholde denne hallen for de aktive selv om klubben i år har færre aktive med egen båt. De 

andre ledige plassene ønsker styret i størst mulig grad å fordele på medlemmer som ønsker 

båtplass. 
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Styret har i denne omgang valgt å ikke utrede videre hverken båtlager på fremsiden eller 

oppgradering av båthall. 

Jubileumsbok 
På årsmøte i 2022 kom det forslag om at det ble laget en jubileumsbok til 90-års jubileet som 

inneholder historien til SKK inkludert blant annet oversikt over medlemmer, klubbmestre, andre 

resultatlister for våre medlemmer samt informasjon om nærområdet, historiske anekdoter, bilder 

etc. 

Arbeidet med jubileumsbok ledes av Arne B. Sletsjøe og Hege Sheriff. 

Fra sikre kilder opplyses det at arbeidet er i gang, men styret oppfordrer alle som sitter på bilder 

eller skriftlig materiale til å ta kontakt med en av redaktørene. 
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