
 

  

 

 

 

 

Stiftet 12. juni 1924                                                    Medlem av Norges Roforbund 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Drammen Roklubb torsdag 19.mai 2022 kl 20:00 

Drammen Roklubb innkaller medlemmer til ekstraordinært årsmøte torsdag 19.mai 2022 kl 
20:00 i Drammen Roklubbs lokaler – roersalen. 

Sakliste for ekstraordinært årsmøte: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede  

Sak 2: Velge dirigent  

Sak 3: Velge protokollfører  

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5: Godkjenne innkallingen  

Sak 6: Godkjenne saklisten  

Sak 7: Godkjenne forretningsorden  

Sak 8: Foreta følgende valg                                                                                             

 Leder 

 Nestleder  

Vedlegg: 
 Sak 8: Bakgrunn for ekstraordinært årsmøte er sak 14.1 Valg av styre fra årsmøtet 

23.februar 2022. 
 Valgkomiteens innstilling 
 Protokoll fra årsmøtet 23.februar 2022 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Drammen Roklubb v/ nestleder Espen Bergeli kontaktes på 
e-post espen.bergeli@gmail.com eller mobilnummer 916 20 591. 

 

Espen Bergeli, fungerende leder 

5. mai 2022 
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Ekstraordinært årsmøte 19.mai 2022 kl 20:00. 

Sak 8. Valg av leder og nestleder. 

Bakgrunn for ekstraordinært årsmøte er sak 14.1 fra ordinært årsmøte - Valg av 
styre. 

Valg av styreleder: (2022/like tall) Fredrik Bekken er på valg i 2022. Han tar ikke 
gjenvalg. 

Forslag ny styreleder: Valgkomitéen har ingen forslag på ny leder. 

 

Vedtak  

Styret og valgkomitéen jobber videre med å finne en kandidat til ledervervet 
som velges i et ekstraordinært årsmøte for 2 år – 2022-2024. 

Valg av nestleder: (2023/ulike tall) Espen Bergeli er ikke på valg i 2022. 

Styret besluttet onsdag 4.mai 2022 å innkalle til ekstraordinært årsmøte. 
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Ekstraordinært årsmøte 19.mai 2022 kl 20:00 

Valgkomiteens innstilling til Sak 8 - Valg av leder og nestleder 

 

Valg av ny leder: 

Valgkomiteens innstilling til ny leder perioden 2022-2024 er: 

Espen Bergeli 

 

Valg av ny nestleder: 

Ettersom nåværende nestleder innstilles som ny leder, står klubben uten 
nestleder. Derfor har valgkomiteen følgende forslag til ny nestleder i perioden 
2022-2023: 

Ane Marie Bjerknes Friberg 

 

 

Øystein Løvold 

Leder av valgkomiteen 



Stiftet 12. juni 1924 Medlem av Norges Roforbund 

Protokoll fra årsmøtet i Drammen Roklubb 2022 

Årsmøte 23.februar 2022 

Leder Fredrik Bekken ønsket alle medlemmer velkommen og til æresmedlemmene 

Det siste året har to av våre medlemmer gått bort. 

Vi lyser fred over Ole Røisli og Knut Arnundsens minne med ett minutts stillhet. 

Årsmøtet er innkalt 26.januar 2022 med en måneds varsel direkte til medlemmene og på 
klubbens internettside. Ingen bemerkninger til innkallelsen. Saksdokumentene er sendt til 
medlemmene og lagt ut på klubbens internettside en uke før årsmøtet. 
Årsmøtet ble åpnet. 

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 
Styret ved leder Fredrik Bekken opplyste at det var 26 - hvorav 26 stemmeberettigede 
medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet. 

Forslag fra styret: 
Fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 

Sak 2 Valg av dirigent 

Forslag fra styret: 
Fredrik Bekken velges som dirigent. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Fredrik Bekken spurte om det var andre forslag. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 
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Sak 3 Valg av protokollfører 

Forslag fra styret: 
Laila Kind Rønnholm velges som protokollfører. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Fredrik Bekken spurte om det var andre forslag. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 
Fredrik Bekken spurte om det var noen av medlemmene som ville underskrive protokollen. 
Ingen meldte seg. Per Bekken og Ane Marie Bjerknes Friberg ble spurt og de sa seg villig. 

Forslag fra styret: 
Per Bekken og Ane Marie Bjerknes Friberg velges til å underskrive protokollen. 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 

Sak 5 Godkjenning av innkalling 
Innkalling til årsmøtet ble sendt ut til alle medlemmer den 26.januar 2022. 

Forslag fra styret: 
Innkallingen godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 

Sak 6 Godkjenning av sakliste 
Sakslisten og saksdokumentene ble sendt ut til alle medlemmer og lagt ut på klubbens 
hjemmeside 17.februar og 21.februar 2021. 

Forslag fra styret: 
Saklisten godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen. 
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Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 

Sak 7 Godkjenning av forretningsorden 

Forslag fra styret: 
Forretningsorden godkjennes. 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 

Sak 8 Behandling av Drammen Roklubbs årsberetning, hussjefens beretning, materialsjefens 
beretning, lovutvalgets beretning og ordensutvalgets beretning 

Saksdokumentene ble sendt ut til alle medlemmene og lagt ut på klubbens hjemmeside 
torsdag 17.februar 2022. 

a) Styrets årsberetning for 2021. 
Fredrik Bekken spurte om det var noen spørsmål til styrets beretning. 

Aud Sandengen synes det er hyggelig at vi finner plass til para roer. Hun setter pris på det og 
synes det er veldig hyggelig. 

Fredrik Bekken sa at det er Per Helge Brun-Svendsen som er sportsjef i Wang og parautvikler, 
er den som tilrettelegger for para roing. 

Aud Sandengen spurte om noen hadde gode bilder av Knut Amundsen. Per Giltvedt som 
jobber med digitalisering av norsk roing historie hadde ringt og etterlyst gode bilder av Knut. 
Det gode bildet av Knut som er brukt som æresmedlem bilde, er tatt i sin tid av Lars Tore 
Meinseth. Aud tar kontakt med Lars Tore for å få bilde/r til Per Giltvedt. 

Forslag fra styret: 
Styrets årsberetning godkjennes. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Styrets beretning for 2021 ble vedtatt. 

b) Hussjefens beretning for 2021 
Fredrik Bekken spurte om det var noen spørsmål til hussjefens beretning, Ingen spørsmål. 

Forslag fra styret: 
Hussjefens beretning godkjennes. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 
~ B..e.... 
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Vedtak: Hussjefens beretning for 2021 ble vedtatt. 

c) Materialsjefens årsberetning for 2021. 
Jan Erik Heitne leste materialsjefens beretning. Fredrik Bekken spurte om det var noen 
spørsmål til materialsjefens beretning. Ingen spørsmål. 

Forslag fra styret: 
Materialsjefens beretning godkjennes. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Materialsjefens beretning for 2021 ble vedtatt. 

d) Lovutvalgets årsberetning for 2021. 
Tor Ole Brekke leste Lovutvalgets beretning. 
Fredrik Bekken spurte om det var noen spørsmål til Lovutvalgets beretning. 

Aud Sandengen: Datoen for Lovutvalgets beretning bør rettes opp. Små skrivefeil bør rettes 
opp. 

Laila Kind Rønnholm: Det skal bli gjort. 

Forslag fra styret: 
Lovutvalgets beretning godkjennes. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Lovutvalgets beretning for 2021 godkjennes. 

e) Ordensvalgets beretning for 2021. 
Ragnar Løken leste Ordensutvalgets beretning. 
Fredrik Bekken spurte om det var noen spørsmål til Ordensutvalgets beretning. Ingen 
spørsmål. 

Forslag fra styret: 
Ordensutvalgets beretning godkjennes. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Ordensutvalgets beretning for 2021 godkjennes. 

Sak 9 Behandle klubbens regnskap i revidert stand, styrets beretning, fondsutvalgets beretning 
og kontrollutvalgets beretning 

Kasserer Hans Petter Rasmussen var blitt korona positiv og kunne ikke være tilstede. Leder i 
Kontrollutvalget Per Skaug gikk gjennom regnskapet. Driftsmessig underskudd med minus kr 
24,033,00. Han ga styret honnør for godt regnskap og god drift. Han gikk gjennom 
avskrivninger, eiendeler som båter etc. Investeringer er foretatt med båtutstyr og heis i 
selskapslokalene. En eiendel som ikke er i regnskapet, er klubbhusets verdi. Han forklarte at 
revisor/kontrollutvalg valgte i sin tid ikke åta med anleggsmidler i regnskapet. 
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Følgende hadde ordet i saken: 

Ragnar Løken: Inntektene fra utleie av parkeringsplasser er veldig viktig for klubben. 

Rune Mejer Rasmussen: Kontingent fra medlemmene er en stor del av klubbens inntekter 
sammen med utleie av parkeringsplasser og utleie av selskapslokalene. 

Forslag fra styret: 
Regnskapetgod~ennes. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Drammen Roklubbs regnskap for 2021 ble godkjent. 

Kontrollutvalgets beretning 

Kontrollutvalgets beretning ble lest av leder Per Skaug. 
Beretningen som var sendt ut oppga at klubben hadde et overskudd, men det ser rettet til et 
underskudd på kr 24.033. Beløpet er riktig. Han anbefalte styret å selge treningstøy rimelig 
fra lagerbeholdningen. 

Fredrik Bekken spurte om det var noen spørsmål til kontrollutvalgets beretning. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Stein Hoff: Oppfordret til at det tas bilde av treningstøyet på lager som formidles til 
medlemmene. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Drammen Roklubbs regnskap for 2021 ble godkjent. 

e) Fondsutvalgets beretning for 2021. 
Olav Kallerud leste Fondsutvalgets beretning. 
Fredrik Bekken spurte om det var noen spørsmål til fondsutvalgets beretning. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Ragnar Løken: Hvor mye penger er plassert i fond? Er det sikkerhet for plasseringen. 

Olav Kallerud: Ca 2 mill kr. Fondet har en forsiktig strategi. Plasseringen er ikke like sikker 
som en bankkonto. 

Forslag fra styret: 
Fondsutvalgets beretning godkjennes. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Fondsutvalgets beretning for 2021 godkjennes. 



Sak 10 Behandle forslag og saker 
Ingen saker mottatt 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift. Eller gi fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter 

Sak 11.1 Fastsette medlemskontingent 

Forslag fra styret: 
Medlemskontingent for 2023 er kr 700. 

Følgende hadde ordet i saken: Fredrik Bekken redegjorde for styrets forslag til å videreføre 
medlemskontingenten fra 2022 også for 2023. 

Forslaget: Medlemskontingent er kr 700, medlemmer over 70 år kr 350 og 
familiemedlemskapskontingent er kr 300 for 2023. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

Sak 11.2 Fastsette treningsavgift 

Forslag fra styret: 
Styret ber om årsmøtets godkjennelse til å gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter for 
2023 i forbindelse med budsjettet som settes opp høsten 2022. 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen spørsmål. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

Sak 12: Vedta klubbens budsjett 
Styrets forslag til budsjett for 2022 ble sendt ut til medlemmene med saksdokumentene 
17.februar 2022. Per Skaug gikk gjennom budsjettet for 2022 i kasserer Hans Petter 
Rasmussens fravær. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Rune Mejer Rasmussen: Vil aktivitetsnivået i 2022 bli videre som dagens aktivitetsnivå eller 
vil det bli endret? 

Fredrik Bekken: I 2022 er flere aktive roere som i 2021 var juniorer, blitt seniorer. Vi har ikke 
lagt inn sponsorer/gaver. Vi håper vi greier å få inn noen gaver. I 2021 kostet vi på klubbhuset 
en del. Vi satser på samme aktivitet som tidligere. Klubben ønsker å støtte opp under de som 
får representere Norge. Dette må vi vurdere fra år til år. Vi ønsker å bruke penger på 
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aktivitet. 12022 blir det ingen treningssamling i Italia som vi har hatt tidligere. Fredrik 

redegjorde litt for jobben som gjøres for å skaffe sponsorer. 

Thor Egil Olsen: Har Roforbundet støtteordninger? 

Fredrik Bekken: Roforbundet har de samme støtteordninger som tidligere. 

Forslag fra styret: 
Budsjettet for 2022 godkjennes. 

Vedtak: Styrets forslaget til budsjett for 2022 ble vedtatt. 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan /Klubbhåndboka 

Forslag fra styret: Organisasjonsplanen med følgende endringer/tillegg foreslås vedtatt. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Laila Kind Rønnholm orienterte om endringer/tillegg. 
Kap 4.3 Siste setning er endret til: Merk at valg av rosjef må bekreftes ved påfølgende 
årsmøte i februar. 
Kap 4.4.1 Styrets arbeid. 2net avsnitt ny siste setning etter .... Det skal alltid føres protokoll fra 
styremøtene .... Medlemmene kan be om innsyn i enkeltsaker. 
Kap 4.5.5 Routvalget. Siste setning endret til: Rosjef velger selv sine medlemmer til utvalget 
og rapporterer navnene til styret. 
Kap 4.5.7 Juniorutvalget. Siste setning endret til: Leder av juniorutvalget velger selv sine 
medlemmer til utvalget og rapporterer navnene til styret. 
Kap 4.5.10 Materialutvalget. Materialutvalget er av styret oppnevnt under materialsjefen. 
Utvalget skal bistå materialsjefen i arbeidet med å sørge for at romateriell og treningsutstyr 
til enhver tid er i god stand og lagres forsvarlig. Medlemmene i materialutvalget velges ikke 
på årsmøtet, men velges/utpekes av materialsjefen selv. Styret skal informeres om hvem 
som til enhver tid er med i materialutvalget. 
Kap. 5.1 Medlemskontingent og treningsavgifter. Tillegg etter vedtak fra årsmøtet 20.mai 
2021: Medlemskontingent for personer over 70 år reduseres med 50%. 
Kap 6.3.2 Kjøregodtgjørelse og refusjon av utgifter. 
Tillegg for liten båthenger med egen bil. Ny sats (2,42+1,00) = kr 3,42 
Ny: Tillegg for stor båthenger med egen bil. Sats (2,42+2,61) = kr 5,03 
Kap 8.9 Anlegg, utstyr, nøkler, nøkkelkort og alarm. Lagt til ny setning i 2net avsnitt 
etter Båthallen er forbeholdt klubbens egne båter Det er ikke tillatt å oppbevare 
private båter med utstyr i klubbhuset. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Organisasjonsplanen ble vedtatt som fremlagt. 

Sak 14: Foreta følgende valg: 
ved leder Øystein Løvold 
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Saksdokumenter med Valgkomiteens innstilling var ikke ferdig til utsendelse til medlemmene 
før årsmøtet. 
Leder av Valgkomiteen Øystein Løvold redegjorde for arbeidet i komiteen som har bestått av 
Greta Torgersen og Oddmund Bøhn. Et arbeid som er blitt mer og mer utfordrende med å 
finne folk til de ulike valg. Valgkomiteen har ingen kandidat til ledervervet. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Fredrik Bekken redegjorde for styrets forslag om at nestleder Espen Bergeli fungerer som 
leder inntil ny leder er på plass. Valgkomiteen arbeider for å få inn yngre medlemmer - et 
generasjonsskifte hvor også kjønnsfordelingen er vektlagt. Styret og valgkomiteen jobber 
videre med å finne en kandidat til ledervervet. 

14.1 Valg styre 

Valg av styreleder:(2022/like tall) Fredrik Bekken er på valg i 2022. Han tar ikke gjenvalg. 

Forslag ny styreleder: Valgkomiteen har ingen forslag på ny leder. 

Vedtak: Styret og valgkomiteen jobber videre med å finne en kandidat til ledervervet som 
velges i et ekstraordinært årsmøtet for 2 år - 2022-2024. 

Valg av nestleder:(2023/ulike tall) Espen Bergeli er ikke på valg i 2022. 

Valg av øvrige styremedlemmer: 
Kasserer (Like tall/2022) Hans Petter Rasmussen er på valg. Tar gjenvalg 2 år. 2022-2024. 
Sekretær (Ulike tall/2023) Laila Kind Rønnholm er ikke på valg. 
Hussjef (Like tall/2022) Per Sverre Strand ble valgt i 2021. Iht Valgår-oversikten er han på valg 
i 2022. Han tar ikke gjenvalg. 
Materialsjef (Ulike tall/2023) Jan Erik Heitne er ikke på valg før 2023. Han ønsker ikke å 
fortsette. 
Rosjef (Ulike tall/2023) Beate Pharo valgt på høstmøtet 2021, bekreftes på årsmøtet. 

Forslag fra valgkomiteen: 
Kasserer Hans Petter Rasmussen for 2 år (like tall) 2022 - 2024. 
Hussjef - ingen forslag 
Materialsjef- Rune Mejer Rasmussen (ulike tall/2023) for 1 år. 
Rosjef- Beate Pharo (ulike tall/2023) 

Følgende hadde ordet i saken: 
Øystein Løvold redegjorde for arbeidet for å finne kandidater til hussjef og materialsjef. 
Fredrik Bekken: Styret tar valg av hussjef videre og innkaller i første omgang huskomiteens 
medlemmer til et møte om hvordan manglende styremedlem/leder av huskomiteen kan 
løses. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

Valg av varamedlemmer: 
Iste varamedlem Eirik Hexeberg Henriksen tar ikke gjenvalg. 
2ndre varamedlem Kristine Bjerknes tar gjenvalg. 
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Forslag fra valgkomiteen: 
Fredrik Bekken og Kristine Bjerknes velges som varamedlemmer til styret. 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

Styret i Drammen Roklubb består fra februar 2022 av følgende personer: 

Leder 
Nestleder Espen Bergeli 

Styremedlemmer: 
Kasserer Hans Petter Rasmussen 
Hussjef 
Rosjef Beate Pharo 
Sekretær Laila Kind Rønnholm 
Materialsjef Rune Mejer Rasmussen 
1.varamedlem Fredrik Bekken 
2.varamedlem Kristine Bjerknes 

14.2 Valg av kontrollutvalg 

Valg av leder til kontrollutvalget 
Leder {Ulike tall/2023)Per Skaug er ikke på valg. Han ønsker ikke å fortsette. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Øystein Løvold for valgkomiteen. 

Forslag fra valgkomiteen: 
Oddmund Bøhn velges som leder av kontrollutvalget for 1 år 2022-2023. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

Valg av medlem til kontrollutvalget 

Forslag fra valgkomiteen: 
Medlem (Like tall/2022)Oddmund Bøhn er på valg. Marius Meinseth foreslås som nytt 
medlem for 2 år 2022-2024. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

Valg av varamedlem til kontrollutvalget 

Varamedlem (Ulike tall/2023) Lars Tore Meinseth er ikke på valg, men ønsker å gå ut av 
kontrollutvalget. Nytt varamedlem for 1 år 2022-2023 foreslås Siri Bjerkheim. 

Følgende hadde ordet i saken: 
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Øystein Løvold for valgkomiteen. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der Drammen 
Roklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Forslag fra styret: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til Vestfold Rokrets Ting, 
årsmøtet i Drammen Idrettsråd og Norges Roforbunds Ting. 

Følgende hadde ordet i saken: Øystein Løvold 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

14.4 Valg av valgkomite 
Valg av leder i valgkomiteen 

Forslag fra styret: 
Øystein Løvold tar gjenvalg og velges som leder av valgkomiteen. 

Følgende hadde ordet i saken: Ingen. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

Valg av to medlem og et varamedlem i valgkomiteen 

Forslag fra styret: 
Greta Torgersen tar gjenvalg og velges som medlem av valgkomiteen. 
Oddmund Bøhn tar gjenvalg og velges som medlem av valgkomiteen. 
Thea Njaastad velges som varamedlem av valgkomiteen. 

Følgende hadde ordet i saken: Øystein Løvold 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

Valg av varamedlem i valgkomiteen 
Odd 

14.5 Valg av medlemmer til huskornlte. 
I\ 



Forslag fra styret: 
Jan Paulsen 
Bjørn Edvardsen 
Mogens Pedersen 
Jan Erik Trondsen 
Ole Kristian Uglum 
Tor Edvardsen 
Tom Erik Fodstadhagen 
Thor Egil Olsen 

Følgende hadde ordet i saken: 
Øystein Løvold har spurt alle og svaret var ja. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

14.6 Valg av lovutvalg 
Valg av leder i lovutvalget 

Forslag fra styret: 
Leder (Like tall/2022) Laila Kind Rønnholm er på valg. Tar ikke gjenvalg. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Øystein Løvold for valgkomiteen. 

Tom Sørlie foreslås som ny leder for 2 år. 2022-2024. 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

14.7 Valg av to medlemmer i lovutvalget 
Valg av medlem i lovutvalget 

Forslag fra styret: 
Medlem (Ulike tall/2023) Eirik Hexeberg Henriksen foreslås om nytt medlem for 1 år etter 
Tom Sørlie 
Medlem (Ulike tall/2023)Tor Ole Brekke er ikke på valg. 

Følgende hadde ordet: Øystein Løvold 

Eirik Hexeberg Henriksen sa seg villig til å være medlem av Lovutvalget i 1 år. 2022-2023 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

14.8 Valg av fondsutvalget 
Valg av leder i fondsutvalget 
Leder (Ulike tall/2023) Tom Sørlie er ikke på valg. 
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14.9 Valg av to medlemmer i fondsutvalget 
Valg av medlem i fondsutvalget 

Forslag fra styret: 
Medlem {Like tall/2022) Olav Kallerud er på valg. Han tar gjenvalg. 
Medlem {Like tall/2024) Johannes Christensen velges som nytt medlem for 2 år {2022-2024) 

Følgende hadde ordet: Øystein Løvold. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

14.10 Valg av ordensutvalget 
Valg av leder i ordensutvalget 
Leder {Like år/2022) Ragnar er på valg. Han tar gjenvalg. 

Forslag fra styret: 
Ragnar Løken velges som leder for 2 år. 2022-2024. 

Følgende hadde ordet: Øystein Løvold 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

14.11 Valg av to medlemmer i ordensutvalget 
Valg av medlem i ordensutvalget 

Forslag fra styret: 
Medlem {Ulike år/2023) Martine Stryken er ikke på valg. 
Medlem {Ulike år/2023) Per Bekken er ikke på valg. 

Følgende hadde ordet: Øystein Løvold 

Antall stemmer for 26 og mot 0. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

14.12 Høstmøtevalgene fra 28.oktober 2021 ble bekreftet på årsmøtet. 

Fredrik spurte om det var noen spørsmål på slutten av årsmøtet. Det var det ikke. Fredrik overrakte 
en flaske vin som takk fra styret til medlemmer og varamedlem som går ut av styret, hussjef Per 
Sverre Strand, materialsjef Jan Erik Heitne og varamedlem Eirik Hexeberg Henriksen{ikke tilstede). 

Så var det tid for utmerkelser. 
Fredrik Bekken: 
Leif Grans Innsatspokalen for 2021 tildeles Espen Bergeli. Begrunnelse: Både som nestleder i styret 
og leder av Drammen RiverCup regatta har han gjort en kjempeinnsats for klubben. Han har sammen 
med regattautvalget bygget videre og systematisert DRCR. DRCR 2021 ble en kjempesuksess på tross 
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av Corona og dens begrensninger. Regattautvalget med Espen, Morten og Kristine i spissen har laget 
en regatta som setter Drammen Roklubb virkelig på kartet i Ro Norge og har satt ny standard på 
norsk regatta. 

Ordensutvalget v/Ragnar Løken og Per Bekken: 
Hederstegnet gis til Greta Torgersen - en imponerende CV som startet allerede i 1981. I DKR 
varamedlem til styret i DKR 1981 og sekretær i 1982. I Drammen Rokubb rosjef 1988-1989-1990- 
1991 og 1995, kasserer 2016 og 12017, valgkomiteen 1983, routvalget 1992-1994-1996-1997- 2021 
og 2022 og hjelpetrener i flere år. 
Hederstegnet gis til Beate Pharo. Rosjef fra høsten 2017-2018-2019-2020-2021 og 2022. 
Hederstegnet gis til Øyvind Leirset. Viserosjef 2014, rosjef 2015-2016 og 2017. Har NR trenerkurs 2 
og har vært hjelpetrener i flere år. Vært DR representant i Vestfold Rokrets i 5 år og leder i VR i 2020. 

Gratulerer! 

Fredrik Bekken fortalte om den forestående treningssamlingen i 2 uker i Portugal for 
eliteroerne og rekruttlaget, hvor 3 av klubbens medlemmer skal være med. Siri Eva 
Kristiansen på elitelaget, Ulrik Pharo Lohne, juniorroer spesielt invitert med og fysioterapeut 
Marius Meinseth. 

Fredrik Bekken takket for seg som leder i to år. Han sa at det er en utfordring å besette verv 
og drifte klubben. Klubben jobber videre med å lage et klubbrom som vil være enda mer 
sosialt enn vi har i dag, et klubbrom der vi vil like å være. 

Kristine Bjerknes sørget for at det ble tradisjonell årsmøte-servering, nemlig karbonadesmørbrød 
med løk. 

Årsmøtet erklært hevet. 

Drammen, 23.februar 2022 

I! ·ikd .~ · ! 1 V_ iU, __ '_i f((r"f}J U ~ 
Laila Kind Rønnholm 
Protokollfører 

Drammen, 23.februar 2022 

__ at tJkllvk-- _ 
Per Bekken 
Underskrive protokollen 

__ J __ 
Ane Marie Bjerknes Friberg 
Underskrive protokollen 
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	Protokoll årsmøtet 2022 undertegnet

