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Styrets sammensetning 

Leder: Endre Bendixen 

Nestleder: Magnus Aanestad 

Styremedlem(mer) og varamedlemmer: Mette Skorstad (Sekretær), Daniel Skorstad (Kasserer), Vidar 

Andreassen (Styremedlem), Bjørnar Aasheim (Vara)  

Revisorer: Elin Skolem (ALSO AS) 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Klubben har hatt 1 styremøte i løpet av 2019. På møtet ble der diskutert aktivitet for 2020 sesongen 

og delt litt foreløpig tall for klubben. Se eget vedlegg for fullt referat. 

 

Aktivitet 
Vi har hatt mye aktivitet i klubben i 2019. Vi har bla. hatt ca 25 felles dykk i form av våre 

torsdagsdykk i klubben. Dette har skapt mye glede og aktivert en del medlemmer som ellers har 

vært inaktive. I julen holdt via i samarbeide med AUK en dykk- og bålkos dag. Da var vi ca 12 dykkere 

+ familie som hadde en fin dag sammen ved Kvennebekken på Fevik. Klubben har også hatt et enkelt 

julebord, hvilket og var veldig hyggelig. Vi fortsetter med torsdagsdykk i 2020 og vårt samarbeide 

med b.la. annet AUK. 

I år og har klubben hatt stor fokus på å plukke opp spøkelsesteiner rundt omkring på kysten. Dette 

har generert en del penger til klubben via initiativet fra Miljøstyrelsen. Vi har vært heldige å få GAT 

til å skrive litt artikler om saken og derved fått litt ekstra reklame for klubben. 

 

Medlemstall 
 

Hovedmedlemmer antall 22 stk. 

Familiemedlemmer antall 3 stk. 

Barn og ungdom antall 2 stk.  

Totalt er det nå 27 aktive medlemmer 

 

Medlemstall for 2018 var totalt 24 stk 
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 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner   1  2 3 

Menn  1  2 21 24 

Totalt  1 1 2 23 27 

Kasserers kommentarer til regnskap 2019 og budsjett 2020 for 
Undervannsklubben Triton 

Medlemstallet siste år har vært stigende. Klubben har nå 24 medlemmer med luftfylling og 3 
husstandsmedlemmer. 

Det har vært bra med aktivitet i klubben i 2019 og kun en enkelt forutsett utgift (dørlås) 

 
Klubben har penger på bok, totalt kr. 78.217,68. En del av disse, kr 34.000, må anses som låst som 
avskrivinger. Resten, kr. 44.217,68 er disponibelt. 
 
Vedr. bankkonti. 
Klubben har i alle år hatt konto i Sparebanken SØR. Det er visse begrensninger på denne, bl.a. kan 
man på denne ikke ha en ordning med kontrasignatur som NIF krever. Det ble derfor i 2015 
opprettet et bankforhold til DNB. Deres foreningskontoer har en del flere muligheter enn den vi har i 
SØR. Det ble opprettet en driftskonto og en investeringskonto. Grunnet ulike forhold, bla. noen 
praktiske og noen nostalgiske, ble ikke overgangen gjort fullstendig.  
 
Beløpene på kontoene i DNB ble overført tilbake til Sparebanken Sør. Investeringskontoen ble 
avsluttet 12.01.18 
Kontrasignaturretten i DNB, som ikke er aktivert, tilhører en person som ikke lengre er medlem i UVK 
Triton. 
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Regnskapet 2019 
Årsresultatet er for 2019 er negativt. Med årsoppgjørspostene, bl.a. avsetninger til 
avskrivinger/opparbeidet servicebehov på kompressorene og utskiftning av dørlåsen i bua, har vi et 
underskudd på kr. -8.356,49 NOK.  

 

Klubbens største utgiftspost er kompressorene + dørlåsen. Normal fordeling er omtrent som følger: 

 Normalår Året 2019 Kommentar 

Husleie og strøm 4500 2476  

Forsikring 3300 3408  

Service på kompressor 1000 3968 Vi har hatt full service på kompressoren i 
2018 men regningen er ført i 2019 

Nøkkelkort 500 0  

Olje, kull osv.   1000 0  

Annet 0 18624 Ny dørlås 

Faste utgifter 10300 28476  

 

Budsjett 2020 

Med dagens inntekter, dvs. antall medlemmer og nivå på medlemskontingent, uten 
ekstra/dugnadsinntekter, dekker inntektene utgiftene. Budsjettet for 2020 er satt opp med et 
overskudd på kr. 10.100,- før avskriving av kompressorene. 

Med avskriving på kr. 5.000 er overskuddet 5.100 kr. 

De viktigste inntekts- og utgiftspostene er diskutert under. 

 

Kontingent 

Kontingenten er den inntektskilden vi enklest kan påvirke. Det er budsjettert med samme kontingent 
som i 2019 og stabilt medlemstall. Klubben burde ha minst 25+ medlemmer for å dekke alle utgifter 
og ha noe handlingsrom. 

 

Kompressorer 

Driften av kompressorene er vår største utgiftspost. De enkelte faktorene her er : 

- Husleie+ strøm: Kr. 4200 
Vi leier lokalet av Stiftelsen Solrik. Lokalene er sentralt beliggende og egnede. Vi kan neppe 
regne med å finne rimeligere lokaler som er egnet til formålet. 
Strøm betales etter forbruk. 
 

- Forsikring: Kr. 3400 
Når man begynner å snu steiner for å finne poster å spare penger, kommer man lett innom 
forsikringer. Vi har forsikret de to Coltri kompressorene. Dette er en skade, tyveriforsikring som 
koster henholdsvis kr.1800 og 900 for den i bua og den transportable. Klubben kan diskutere 
behov for begge.  
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- Driftsservice. Kr. 3000 

Kompressorene trenger filter og olje. Forbruket vil kunne variere noe. Her må vi dekke det som 
kommer. Det bemerkes at vi nå betaler for filter og kull. 
 Det hender det er behov for mindre reparasjoner, kraner, slanger osv. Dette er utgifter vi bør 
kunne dekke av den vanlige driften. 
 

- Avskrivinger 
Det føres nå et regnskap for avskrivinger av kompressorene. De er på kr. 5000 pr. år og bør 
dekkes opp av inntektene. Pr. 2019 er de akkumulerte avskrivingene, dvs. midler av 
egenkapitalen som er bundet på konto kr. 34000.  
 

- Test av pusteluft 
Kompressorene er vår viktigste "aktivitet". At pusteluften de leverer er av høy kvalitet er 
selvfølgelig livsviktig. For å sikre dette må kompressorene vedlikeholdes etter planen og 
luftkvaliteten sjekkes.  

A-Dykk eller Maskin og Dykkeservice utfører nå luftkontroller og luftkvaliteten skal sjekkes på 
den stasjonære hver vår, og den bærbare før den tas i bruk. 

Kompressorene ble testet i 2018 og funnet OK. 

 

Luftfyllinger.  

Prisen for luftfyllinger for ikke-medlemmer er i dag kr. 100. Det er en svært gunstig pris som kan 
gjøre at enkelte dykker med venner i stedet for å melde seg inn. Vipps kan i år brukes som betaling 
for luftpåfylling.  

 

Vi har for tiden én utenforstående som fyller luft (Norkirken).  

 

Styreforsikring 

Gjennom NIF er det inngått avtale med IF om forsikring som dekker styrets ansvar, samt forsikring 
mot underslag. Det anbefales at klubber har slike forsikringer. 

Som leverandør av pusteluft kan styret bli stilt til ansvar ved en ulykke dersom det kan påvises at 
ulykken skytes f.eks. dårlig vedlikehold av kompressorene. 

En slik forsikring, inkl. forsikring mot underslag, vil koste ca. kr 1650 pr år. Dette er ikke iverksatt pr 
d.d.. 
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Klubbturer 

Klubben har generelt ikke økonomi til å sponse klubbturer. De må være selvfinansierende.  

Homborsund turene er fin tradisjon i klubben, men ble ikke avholdt de siste årene. Klubben har ikke 
økonomi til å dekke underskudd. 
 
Ideelt bør det være bindende påmelding, men dette har tidligere vist seg å være utfordrende. Det 
har i tillegg vært en del jobb å få inn penger fra de som har deltatt.   
Det er i det siste kommet betalingsordninger som forenkler dette, så som VIPPS.  
 
Båtdykketurer 
Har vært gjort i privat regi og har vært lite aktuelt i 2020 
 
Til slutt 

På utgiftssiden er det ikke lagt opp til ekstraordinære utgifter. Dog er der meldt inn sak «innkjøp av 
båt» i 2020 og derfor kan bli en fremtidig investering for klubben. 

Grimstad 04.02.20 

Daniel Skorstad 
Kasserer i Undervannsklubben Triton 
 


