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Formål 

Innherred  Kajakklubb skal være en kajakklubb som skal bygge sosialt fellesskap 

rundt padling. Fremme sikkerhet, fellesskap, kursaktivitet, og arrangere fellesturer. 

Etablere et aktivt kajakkmiljø for alle nivå og ferdigheter. Utøve erfaringsoverføring 

og styrke hverandre gjennom et åpent fellesskap. 
 

 

Visjon 

Innherred Kajakklubb er tilknyttet Norges Padleforbund og har samme visjon: 

 

«Gi liv til årene». 
 
 

 

Idrettslagets Organisasjon 

Innherred Kajakklubb ble  stiftet 06.02.2010 på Kjerknesvågen. 

Idrettslaget Innherred Kajakklubb er medlem av NIF gjennom Nord Trøndelag 

Idrettskrets og er i tillegg medlem av Norges padleforbund. 

Idrettslaget er medlem av Inderøy Idrettsråd. IKK har vedtatt på årsmøte å følge 

basislovnorm for idrettslag og tilknytning til Norges Padleforbund. 

 

Lagets styre velges på årsmøtet og er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
 

 

Årsmøtet 

• Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 

• Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven. 

• Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommunen, og de særkretser 

idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 

• Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes. 

Innkalling annonseres på nettet og legges ut til medlemmene. 

Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene 

skal sendes ut 1 uke før. 

• Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt 

medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for 

medlemmer under 15 år. 

• Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å 

bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. 
• Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12. 
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Merknad: 

Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet 

Kjønnsfordeling: ” Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret , 

råd, utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 

eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7. 

Det er ønskelig at de fire kommunene (Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer) er 

representert i styret. 
 

 

Styret 

Velges på årsmøtet og er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 

Styret skal: 

 Planlegge klubbens totale drift, herunder målsetting, strategi, budsjett og 

regnskap. 

 Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og 

bestemmelser. 

 Forestå klubbens daglige ledelse og representere klubben utad. 

 Vurdere de økonomiske behov  i klubben og fordele midlene i henhold til de 

overordna mål, planer og godkjente budsjett. 

 Oppnevne etter behov utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse (eks. materialforvalter, kursansvarlig, m.m) 

 Etter evne søke å løse  klubbens oppgaver i henhold til §|1 i NIF`s lover, 

lovnorm for idrettslag. 

 

Det sittende styre fordeler arbeidsoppgaver mellom styremedlemmene. Styrets 

sammensetning vedtas på årsmøtet. 

 

Aktivtetsutvalg 

 

Aktivitetsutvalg hav 

Minimum 4 medlemmer – det ønskelige er 8 medlemmer. Målsetting om at alle 4 

kommunene  ( Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer) er likt representert.  

 

Aktivitetsutvalg elv 

Minimum 2 medlemmer.  

 

Aktivitetsutvalgene velger selv leder samt vara for leder for 1 år i gangen. 

Medlemmer av utvalget opprettes og oppgaver og funksjoner fordeles. 1 av 

medlemmene har et særskilt ansvar for ungdom.  Styret godkjenner organiseringen 

samt aktivitetskalender. 
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Leder av utvalg er ansvarlig for å innkalle til møte etter behov eller når styret 

forlanger det. Leder har også et ansvar for økonomi i henhold til budsjett. 
Aktivitetsutvalget har ansvar for at aktivitetene legges ut på hjemmesiden og 

facebooksiden til klubben. Aktivitetsutvalgene samarbeider og koordinerer sine 

aktiviteter. 
 

Kurs 

Klubben har som målsetting å arrangere kurs basert på padleforbundet`s 

våttkortsystem med egne instruktører. Dette vil bidra til økt padlekompetanse og 

inntekter til klubben. Styret utnevner kursansvarlig som har ansvar for å gjøre 

avtale med instruktører,  booker kajakker, annonserer kurs, administrerer 

påmelding og betaling. Kursansvarlig plikter å følge klubbens HMS – plan. 

 

Retningslinjer for turer/aktiviteter i IKK 

Turer og aktivteter i klubbens regi gjennomføres slik at alle deltakere får en god 

opplevelse. Det skal være en turansvarlig som har et overordnet ansvar fra aktiviteten starter 

og til den avsluttes.Det forventes at de/den som er turansvarlig for aktiviteten/turen er kjent 

med IKK`s HMS – plan og padlevettregler, og følger disse. Turansvarlig gir informasjon og 

innhenter aktuell informasjon om deltakerne før oppstart.  
 

 

Økonomi 

Vi skal beholde vår trygge økonomi og økonomiske handlefrihet samt ha god 

styring på vår økonomi. For å oppå dette, skal vi følge bestemmelsene i «Idrettens 

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser» 

I tillegg skal vi: 
 

 

• Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 

• Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 

• Alle innkjøp skal godkjennes av kasserer og leder. 

• Det er tegnet underslagforsikring for de som disponerer kontoene 

 
 

 

Retningslinjer for økonomi: 

Klubbens styre v/kasserer utarbeider budsjett for hvert kalenderår. 
 

 

 

Materialforvaltning 

IKK har naust, container og kajakker med utstyr som krever jevnlig tilsyn og 

vedlikehold. Klubbens materialforvaltere har et ansvar for tilsyn og innkaller til 

dugnad eller tar initiativ til vedlikehold når dette er nødvendig. 

Dugnad er i utgangspunktet frivillig å stille opp på, men styret forventer at 

medlemmene stiller opp på dugnad til felles beste når man har anledning. Dette er 

en forutsetning for at vi skal kunne holde naust, container og utstyr vedlike. 



Organisasjonsplan Innherred Kajakklubb 

6 

 

 

 

Lån og leie av kajakker skjer i henhold til klubbens utlånsregler og kun på 

aktiviteter i klubbens regi. Aktivitetsutvalget og klubbens ansvarlige for 

administrering av kurs bruker aktivitetskalenderen på hjemmesiden å booke 

kajakker. 
 

 

Revisorer 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med 

idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre 

har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og 

dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser. 
 

 

Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4. 

 

Valgkomité 

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret 

for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere 

nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av 

medlemsmassen. 
 

 

Valgkomiteen plikter: 
 

 

• å diskutere ulike kandidater for styreoppdrag med medlemmene 

• forespørre aktuelle kandidater til styreverv 

• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke nomineringer som vil 

bli foreslått, 

• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig 

forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet 
• å presentere valgkomiteens forslag under årsmøtet 

 
 

 

Medlemskap 

Medlemskap i Innherred Kajakklubb er først gyldig og regnes fra den dag 

kontingent er betalt. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha 

vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. 
 

 

Medlemsavgiften følger kalenderåret. 

Det er halv avgift på medlemskap som tegnes etter 1. august, og ved betaling etter 

1. oktober gjelder medlemsavgiften også for neste år. 
 

 

Medlemskontingent for 2015 er: 

Hovedmedlem (voksen): 300,- 

Ungdom under 18 år og studenter under 25 år: 100,- 

For medlemmer som er i familie og bor i samme husstand: Familierabatt 400,- 
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Hvis det blir plass i naust kan medlemmer leie kajakkplass: 1000,- pr plass. Et 

medlemskap gir rett til en kajakk. 
 
 

Politiattest 

Styret skal avkreve politiattest av alle medlemmer og frivillige som skal utføre 

oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 

mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes 

barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. 
Den nedre grense er 15 år. Det dokumenteres på Styreweb hvem som har levert 

politiattest. 
 
 
 

Inngåelse av bindende avtaler 

Alle avtaler som er økonomisk bindende for Idrettslaget og dets grupper skal 

godkjennes av hovedstyret, og underskrives av Idrettslagets leder 
 
 

 

Epost 

Klubbens e-postlister , diskusjonsforum og facebokside skal kun brukes til saker 

relatert til klubbens aktivitet(er) og være i tråd med klubbens interesser. 
 

 
 

 

Lagets internettadresse er: http://innherredkajakklubb.wordpress.com/  


