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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 ett styremøte i løpet av 2020. På møtet 14.10.20 var blant annet agenda bruk av 

dykkerbåten (sikkerhet, båtførerturnus mv), plan for 2021, søknader om støtte og barne/ungdoms-

gruppen. Se eget referat for utdypende informasjon. 

 

Aktivitet i 2020 
I 2020 har vi hatt en enorm aktivitet og vekst, på tross av alle utfordringer alle har hatt i møte med 

korona-pandemien. Den aller største nyheten i klubben er selvsagt Bombardier 24 fots RIB som vi 

kjøpte våren. Dette viste seg å være en meget egnet, men motoren viste seg å ha noe begrenset 

kapasitet for vårt bruk. Like etter innkjøpet av båten ble vi tildelt en gave fra SR-Stiftelsen på            

kr. 100 000 øremerket til ny motor. Vi gjorde mye research og fant til slutt en brukt motor som 

syntes å passe med våre behov. Det viste seg at dette kjøpet måtte heves på grunn av store skjulte 

feil på denne motoren.  Gjennom enormt god hjelp fra vår samarbeidspartner Ole Martin Lind og 

Maskin og Dykkerservice fikk vi ordnet en fantastisk deal på en helt ny motor, og har i dag en 

fullkommen båt og motor perfekt egnet til våre behov.  

I tillegg til båten har klubben satt i gang et stort og viktig prosjekt til – Barne- og ungdomsgruppen! 

Dette initiativet har under Daniels, Mettes og spesielt Monas trygge veiledning gitt klubben flere 

medlemmer, en god gruppe med fremtidig trygge dykkere. På slutten av året fikk vi tidenes julegave 

da LOS-stiftelsen tildelte oss en gave på kr. 60 000 øremerket utstyr til Barne- og Ungdomsgruppen. 

Gjennom 2020-sesongen ble det gjennomført 38 torsdagsdykk, både fra land og med båt. Videre har 

det blitt gjennomført 20 lørdag- og søndagsdykk, hovedsakelig fra båt men også noen fra land. 

Barne- og Ungdomsgruppen har gjennomført 4 bassengdykk i bassenget på Levermyr. Her har også 

Ole Martin vært i aksjon og kurset ungdommen i trygg og sikker dykking. Vi har også gjennomført to 

fantastiske ryddeaksjoner, hvor et stort antall av våre medlemmer stilte opp og gjorde en fantastisk 

jobb. Dette har ført til et ekstremt godt rykte for klubben, et fremtidig samarbeid med Grimstad 

kommune og en sterkere økonomi. 

Klubben har i tillegg til dette hatt en klubbtur til Lindesnes og en Kick-off fest i forbindelse med den 

første ryddeaksjonen.  
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Alt i alt har 2020 vært et eksepsjonelt bra år for dykkerklubben, med en fantastisk utvikling i hva 

klubben kan tilby sine medlemmer, hvor mange medlemmer vi har, sikkerheten rundt dykkene og 

ikke minst det sosiale samholdet i klubben. 

Som en liten avslutning til denne delen av årsberetningen, og passende med punktet under er det 

artig å minne om at når vi avla samme rapportering i fjor hadde vi ikke båt, ikke Barne-og 

Ungdomsgruppe, ikke utstyr og 22 hovedmedlemmer, 3 familiemedlemmer og 2 barn og ungdom, til 

sammen 27 aktive medlemmer. 

Medlemstall 
 

Hovedmedlemmer antall 46 stk. 

Familiemedlemmer antall 9 stk. 

Barn og ungdom antall 7 stk.  

Totalt er det nå 62 aktive medlemmer 

Kasserers kommentarer til regnskap 2020 og budsjett 2021 for 
Undervannsklubben Triton 

Medlemstallet siste år har vært kraftig økene.  Klubben har pr. 31.12.2020 46 medlemmer med 
luftfylling og 9 husstandsmedlemmer og barnegruppen er vokst fra 2 til 7 stk. I tillegg har vi fått 
mange ikke medlemmer inn i SPOND gruppen fra andre klubber. Totalt 62 innmeldte. Klubben 
fortsetter å øke i 2021 

Det har vært bra med aktivitet i klubben i 2020  dette reflektere også i årets regnskap. I 2020 kjøpte 
klubben båt + ny båtmotor. Båten har også gjennomgått en kraftig oppdatering. Ny kartplotter, nytt 
elektrisk strømnett og mange andre mindre justeringer. Dette er foretatt for å skape minimale 
utgifter for klubben i årene frem. Båten er veldig driftssikker og fremstår i meget bra stand.  

 
Klubben har penger på bok, totalt kr. 111.808,86 NOK En del av disse, kr 39.000, må anses som låst 
som avskrivinger. Klubben hadde 60.000 i låste midler fra LOS fondet øremerket til BU gruppen i 
klubben. 
Total disponibelt er derfor 12.808,86 NOK 
 
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 2020 
Årsresultatet er for 2020 er positivt. Med årsoppgjørspostene, bl.a. avsetninger til 
avskrivinger/opparbeidet servicebehov på kompressorene og utskiftning av dørlåsen i bua, har vi et 
overskudd på kr. 28.591,18 NOK.  En del av overskuddet skyldes LOS fondet innbetaling i desember 
2020 av 60.000. Disse pengene er låst til BU gruppen og investering er foretas i Januar 2021 

 

Klubbens største utgiftspost er kjøp av båt og materiell til denne. Se alle poster i vedlagt årsregnskap 

 Utgifter 

Kjøp av båt + motor 343.995,- 

Forsikring 9.071,- 

Innkjøp av materiell båt / 
kompressor bua 

33.257,- 

Kurs  13.891,- 

Transport av dykkerbåt   25.627,- 

 

Budsjett 2020 

Med dagens inntekter, dvs. antall medlemmer og nivå på medlemskontingent, med 
dugnadsinntekter, dekker inntektene utgiftene. Budsjettet for 2021 er satt opp med et overskudd på 
kr. 71.350,- før avskriving av kompressorene. I 2021 vil det bli tilbakebetalt MVA refusjon samt 
tippemidler til klubben. Dette vil sammen med kontingent gi å vesen økning av inntekt i klubbkassen 

Med avskriving på kr. 5.000 er overskuddet estimert til 66.350 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 2020 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. 4500 
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. 16.000 
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. Største post er totalskade forsikringen på båten. Den utgjør ca 14.000 for 2021 
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- Driftsservice båt og kompressor. Kr. (3000 + 3000) 6000 
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. 2020 er de akkumulerte avskrivingene, dvs. midler av 
egenkapitalen som er bundet på konto kr. 39000.  
 

- 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 mars 2020 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.. Kasserer anbefaler at man tegner denne forsikringen i 2021 

 

Klubbturer 

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

I 2021 er det planlagt stor dykketur til Korshamn. Turen er selvdekkende og innbetales via SPOND. 
Det er i dag ca 12 påmeldte til turen. 
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Til slutt 

På utgiftssiden er det ikke lagt opp til ekstraordinære utgifter dog er meldt inn stort behov for 
innkjøp av NITROX blender samt O2 koffert. Styret har godtatt innkjøp av dette så lenge at 
økonomien er til det.  

Klubben har i 2020 hatt stor suksess med å hente sponsor midler + gaver fra diverse fond. Arbeidet 
her vil fortsette med å hente inn ekstra midler i 2021.   I februar vil b.la. søke om midler til ny 
kompressor til BU gruppen. 

 

 

Grimstad 08.02.2021 

 

Endre Bendixen         Mette Skorstad 

Leder          Sekretær 

 

Daniel Skorstad 

Kasserer 
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