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Årsmelding Rana Sportsdykkere  2011. 

  

Styret har bestått av: 

Styreleder:             Marianne Jensen 

Nestleder:              Linda Pedersen 

Kasserer:                Viggo Nodland 

Sekretær:               Christian Lillegård 

Materialforvalter:    Torbjørn Hamran 

Turleder:          Geir Svendsen 

Varamedlem:           Hans Anton Stenersen 

  

  

  

Styremøter og medlemsmøter: 

Styret har avholdt 7 styremøter og 1 medlemsmøte i perioden. Utover dette har 

styret behandlet saker pr. mail og telefon. Samarbeidet i perioden har vært meget 

godt. 

  

 

Medlemsutvikling: 

Medlemstallet pr. 31.12.11 viste 64 ordinære medlemmer. 

Det betyr en økning av medlemmer på 30 % i løpet av året 2011. 

  

 

 

 



Materialforvalter: 

Gammelmotoren ble solgt 25.000,- 

Gammelkompressoren ble solgt 4000,- 

Nødstartaggregat til Hårek er kjøpt inn. 400,- 

Hårek ble bunnsmurt og stelt i vår. ca 1500,- 

Brannslokningsapparat til brakka er kjøpt inn. 200,- 

Gass-skilt er hengt opp på brakka 200,- 

  

 - Torbjørn 

 

 

Turansvarlig 

1. Kvarøy 20-22 mai 13 dykkere på tur 
  
2. Sleneset 23-25 sept 16 dykkere på tur 
  
3. Mattur Lurøy 28-30 okt 6 dykkere på tur 
  
 
Det var 3 turer som ble avlyst på grunn av få påmeldte. 
  
Hilsen Turleder Geir Svendsen 
 

  

IK-system for Rana Sportsdykkere 

Det er utarbeidet forslag til IK-system for klubben. Dette er ment som et 

oppslagsverk og veiledning i rutiner og instrukser for styret og medlemmene. Blant 

annet sikkerhetsregler og instruks for bruk av klubbens aktiva som båt, 

fyllestasjoner med mer. Også rapporteringsrutiner etter farlige situasjoner og ved 

ulykker. IK- systemet inneholder også oppdaterte versjoner av klubbens vedtekter 

samt retningslinjer og instruks ved bruk av sosiale media. 

  

 

 



 

Regnskap/Budsjett 2012 

 

Det forelå ikke revisjonsrapport ved ferdigstilling av saksdokumentene. 
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 Regnskap 2010 Regnskap 2011 Budsjett 2011 Budsjett 2012 

Kontingent            33850.-           32450.-         35000.-        40000.- 

Leie av båter                400.-             5500.-           1000.-          5000.- 

Grasrotandelen              7469.-             7985 .-         10000.-        10000.- 

Lotteri-og stiftelsestils.            45154.-           45154.-         45154.-         45154.- 

Andre inntekter                746.-            28506.-           1000.-           1000.- 

Dugnad                       -                      -                    -         10000.- 

     

Sum inntekter            87619.-         119591.-         92154.-       111154.- 

Brakka/kompressor:     

Tomteleie 1015.-               996.- 1500.- 1500.- 

Strøm 6991.- 10698.- 10000.- 12000.- 

Diverse kost.brakka 1168.- - 1500.- 1000.- 

Kompressorer 1718.- 7371.- 6000.- 6000.- 

Båter:     

Driftutgifter 10312.- 6118.- 12000.- 10000.- 

Reparasjon/investering 209750.- 5350.- 5000.- - 

Service - 6448.- - 10000.- 

Diverse:     

Flaskeleie, Aga 1843.- 2111.- 2000.- 2500.- 

Kontor kostnader 1009.- 640.- 500.- 1000.- 

Ungdomsgruppa - - 5000.- 5000.- 

Kursstøtte 1000.- 1500.- 5000.- 5000.- 

Annonser 4584.- 1381.- 5000.- 5000.- 

Forsikringspremie 5734.- 6936.- 7000.- 8000.- 

Styre- medlemsmøter 2155.- 2699.- 2500.- 3000.- 

Bankgebyrer 158.- 88.- 200.- 100.- 

Andre kostnader 1745.- 2000.- 4000.- 4000.- 

Sum kostnader 248282.- 54336.- 67200.- 74100.- 

     

Resultat -160663.- 65255.- 24954.- 47050.- 



 

 

 

  

Årsmelding kasserer 

Utdrag av regnskapet for 2011. 

Års resultat for 2011 viser et overskudd på kr .68793.62 

 

Inntekter 

Totale inntekter i 2011 kr 124 377.18 

 

Rana sportsdykkere mottok kr. 45154.- den 05.12.2011 fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som 

kompensasjon etter bortfall av automater inntekter som vi også har søkte på og fått tidligere. 

Det er uklart hvor lenge vi vil få dette tilskuddet, vi må søke på dette beløpet hvert år. 

 

Utleie av båt, dykker oppdrag   kr. 6250.00 

Salg av defekt utstyr                 kr. 27000.00 

Grasrotandelen                          kr. 7984.68 

Utbytte fra Gjensidige             kr. 714.00 

Renter, brukskonto                  kr.      42.00   

Medlems kontingent *    kr.32450.00  

   

*63 medlemmer hvis man regner 2 pr. familiemedlemskap, 13 nye medlemmer fritt  

  medlemskap ut året.                 

 

Kostnader 

Totale kostnader i 2011 var kr.55583.56 

Jeg har ikke beregnet noen avskrivninger for klubben, det overlater jeg til noen mer kompe-

tente. 

 

Båter                          kr. 16743.00 

Berging                      kr.    5360.00 

Service                       kr.    6448.00 

Diverse  utgifter         kr.   4945.00  (driftutgifter, vhf, småbåtregister) 

 

Brakka/kompressor kr. 19065.06 

Kompressor               kr.    7371.25 

Helgelangskraft          kr.  10697.81 

Leie                            kr.     996.00 

 

Forsikring, totalt kr. 6936.00 

 

Annonser Rana Blad                kr. 1381.50 

 

Oksygen kofferter: 

Flaskeleie Aga                             kr. 2111.00 

Oppgradering av oksygenflasker kr. 1250.00 

 

Kursstøtte til medlemmer kr.1500.- (3 x kr.500.-) 



 

Kostnader års-/medlemsmøte kr.2699.- 

 

 

Bankinnskudd 

Pr.31.12.2011 

Saldoer Helgeland sparebank: 

Brukskonto :          kr.  71 316.32   inklusiv renter a  kr.      42.00 

Sparekonto :          kr. 133 031.47   inklusiv renter a  kr.  2907.00 

Kapitalkonto:        konto avsluttet                             kr.        0.14 

Nitroxkonto:         kr.           0.00                               kr.        0.00 

 

Sum innskudd:    kr. 204 347.79   inklusiv renter a kr.  2 949.93  

 

Overført 01.03.2011 fra brukskonto til sparekonto  kr.80 200.00 

 

Nitroxklubben, egenkonto 

Forskuttert bytte av oksygenflaske  kr. 935.- 

Innbetalt av medlem                         kr. 935.- 

Flaskeleie for kr. 1488.- ble betalt av brukskonto. 

Flaskeleie avtalen går frem 07.09.2015 

 

 

 

 

Grubhei, 22.01.12 

Viggo Nodland - kasserer 
 

 

 

 

 

 

Internettsiden Rana.sportsdykkere.no / yhaoo-listen: 

Informasjon fra styret og ut til medlemmene går i hovedsak via nettsidene våre, og 

medlemmene i klubben henstilles om å klikke seg inn på sidene med jevne 

mellomrom for å få de siste oppdateringer i klubbens virke. Styret jobber med 

saken om å få ei ny hjemmeside i løpet av d.å. 

 

 

 



 

 

Dagsorden pkt. 7 – Innkomne forslag 

 

 

Styrets forslag til endring av vedtekter 

Ny § 10 - Utelukking fra tillitsverv 

Styret i Rana Sportsdykkere kan fatte midlertidig vedtak om å utelukke en tillitsvalgt fra sitt 

verv dersom vedkommende ikke følger Rana Sportsdykkeres vedtekter eller vedtak, eller 

på annen måte foretar seg noe som skader medlemmenes eller klubbens anseelse. 

Før styrets behandling har vedkommende rett til å forklare seg muntlig og/eller skriftlig. 

Styrets beslutning kan ankes. En eventuell anke har ikke oppsettende virkning. 

Ny § 11 - Eksklusjon 

Medlemmer som ikke følger Rana Sportsdykkeres vedtekter eller vedtak, eller som på 

annen måte foretar seg noe som skader andre medlemmers eller klubbens anseelse, kan 

ekskluderes fra medlemskap etter vedtak i styret. 

Vedtak om eksklusjon skal umiddelbart gjøres skriftlig kjent for vedkommende, som innen 

1 måned kan anke beslutningen. Eventuelle anker har ikke oppsettende virkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag til endring av vedtekter fra Marianne Jensen 

 

Ny § 3 Støtte-medlemskap 

  

Består av personer som ønsker å være tilsluttet for å støtte klubben økonomisk og holde 

kontakt med miljøet uten å ta del i dykking. 

Inngår ikke i medlemstallet men mottar post på lik linje som klubbens ordinære 

medlemmer. Støttemedlemmet har også anledning til å delta på klubbens turer. 

Støttemedlemskapet gir tilgang til bassenget og klubbens sosiale aktiviteter. 

 

Kontingent kr. 300 pr år.  

  

 

 
Forslag til årsmøtet Tom Kristian Valrygg: Nitrox fyllepanel 

  

Continous-anlegg fra divegas.eu Deres middels avanserte pakke som kan ta 50 brukere, 

og kan oppgraderes. . Prisen på dette vil ligge på 4000 EUR pluss mva. Evt årlig 

serviceavtale på ca 3000 dkk. I tillegg kan denne modellen utvides ved senere større 

behov i forskjellige varienter. http://divegas.eu/?Produkter:Advanced_DiveGas_Nitrox 

  

I tillegg vi det tilkomme annen oljetype på kompressor, og hyppigere oljebytte, evt også 

ekstra filtersats.  

Med dette systemet har man effektiv kostnadskontroll over hvem som bruker hva av gass, 

og kan fakturere brukere. Som ekstrautstyr kan man kjøpe etikettskriver for utskrift av 

MOD, osv 

  

Forslag til finansieringsplan: Påslag på 500- 700 på årsavgiften. Med denne type 

mixeanlegg trengs bare en flaske 02 som brukes til denne er tom, og man trenger ikke en 

stor bank av flasker. Denne ekstra-avgiften brukes til “tilbakebetaling” til klubben  Pris på 

max 700 kr pr år, da det koster med en god gassavtale ca 900 kr pr år å leie en flaske for 

en person, om avgiften settes dyrere enn dette er dette ikke gunstig for medlemmene. 

  

Legger ved en brosjyre om nitrox- blanderen    

 

http://divegas.eu/?Produkter:Advanced_DiveGas_Nitrox


Dagsorden pkt. 8 - Valg 

 

 

 

Innstilling fra valgkomiteen til Rana Sportsdykkere i forhold til årsmøte 2012 

 

Leder:    Marianne Jensen (ikke på valg i 2012)) 

Nestleder:    Hans Anton Stenersen (for 2 år) 

Sekretær:    Olav Tofte Larsen    

(Suppleringsvalg for 1 år, siden sittende kasserer Christian Lillegård  trakk seg) 

Kasserer:   Kenneth Johansen (for 2 år) 

Material forvalter:   Torbjørn Hamran (gjenvalg for 1 år) 

Turansvarlig:   Helge Bogen 

Vara:    Linda Pedersen   

 

To stykker til å gå over regnskapet (revisorer): Kai Laberg og Viggo Nodland 

 

For valgkomiteen  

 

Arne Forbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


