Stiftet 7. mai 1878

Medlem av Norges Roforbund

DRAMMEN ROKLUBB – Årsmøte 7.februar 2019
Agenda pkt 6
Forslag 1.
Forslag til endring av klubbens stiftelsesdato fra Styret.
Begrunnelse:
Klubbens stiftelsesdato har vært 12. juni 1924 til endringen på årsmøtet 2013.
Fra og med årsmøtet i 2013 har klubbens stiftelsesdato vært 7. mai 1878. Ny
lov-norm fra Norges Idrettsforbund ble innført i 2013. Ny lov for Drammen
Roklubb ble lagt frem som forslag for årsmøtet i 2013, hvor endret stiftelsesdato var en del av den nye loven. Hele loven ble vedtatt i 2013.
Styret er den oppfatning at det ikke må herske noen tvil om klubbens
stiftelsesdato er korrekt. For at klubbens historie skal bli riktig, må stiftelsesdatoen opp til ny behandling. Ved gjennomgang av gamle dokumenter i 2018
har det vært roing på Drammenselven både før 1878 og etter 1904, men ikke
organisert gjennom en stiftet klubb. All tilgjengelig og relevant dokumentasjon
som klubben har om klubben fra 1878 og klubben fra 1924 samt hvilken
aktivitet det var fra nedleggelsen av 1878-klubben i 1904 til oppstart av ny
klubb i 1924 er gjennomgått av advokat Gunnar Martin Kjenner, spesialist på
idretts-juss og bred erfaring som medlem av diverse lovutvalg og professor
Matti Goksøyr med fagområder som blant annet idrettshistorie. Følgende
konklusjon ble gitt:
”Klubben med samme navn som ble stiftet 7. mai 1878, ble oppløst (likvidert)
som juridisk enhet 22.februar 1904. Denne oppløste klubben kan ikke knyttes til
dagens klubb, Drammen Roklubb, på annen måte enn at den hadde samme
navn og aktiviserte en tilsvarende idrett. Med oppløsningen i 1904 ble klubben
avviklet i juridisk forstand. Mer folkelig kan man si at den tidligere klubben
”døde” og uten mulighet for å gjenoppstå. Dagens Drammen Roklubb er med

andre ord ikke identisk med klubben stiftet i 1878. Det dreier seg om to
forskjellige klubber.”
Ro-aktiviteten i Drammensregionen i ca 20 år var ikke organisert i en roklubb
tilsluttet NIF (og et særforbund) i perioden etter oppløsningen av roklubben i
1904.
--------------------

Forslag til endring av klubbens stiftelsesdato:
LOV FOR DRAMMEN ROKLUBB
Stiftet 12.juni 1924
Org.nr. 989 360 965
Drammens Roklub ble opprinnelig stiftet 7. mai 1878, men ble besluttet
oppløst i ekstraordinær generalforsamling 22.februar 1904. En ny klubb med
samme navn ble stiftet 12. juni 1924. Denne klubben og Drammens Kvinnelige
Roklubb, stiftet 6. September 1945, ble 4. desember 1987 slått sammen til en
klubb som fikk navnet Drammen Roklubb. Dato 12.juni 1924 ble videreført
som stiftelsesdato.
Lov for Drammen Roklubb er bygget på basisnormen for idrettslag, vedtatt av
Idrettsstyret 22.10.2015.
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