
 

 
 

Forslag til Årsmøte i Ramseklo Båtforening 11.06.2022 

Forslag nr: …………………………. 

 

Som følge av at kostnadene for foreningen er økende er det viktig å vurdere nye inntekts 

muligheter. 

Det foreslås å bygge eller gå til anskaffelse av kajakk/kano stativ for permanent plassering. 
Det er godt kjent i kajakk miljøet at det er et skrikende behov for oppbevaring av kajakk og kano i 
nærheten av sjø. 
 
Slik jeg vurderer det, har Ramseklo båtforening alle tiders muligheter for å legge dette til rette. 
Vi har: 

✓ Områder nok for lagring av kajakk/kano i stativer 
✓ Parkering 
✓ Vi har naturskjønne områder som vil gjøre dette tilbudet attraktivt. 

 
Vi vill få med litt innkjøp av materiell og/eller ferdige stativer og litt dugnadsinnsats: 

✓ Ny inntektskilde 
✓ Ny aktivitet i havnen 
✓ Vurdere egen kajakk avdeling i foreningen, medlemskontingent, dugnad, vakt, representant i 

styre osv. 
 

 

 
 

Kajakkhotell i hjertet av en fantastisk skjærgård i Fredrikstad 
 
Håndtering og oppbevaring av kajakk kan være vanskelig, tungt og plasskrevende. Ramseklo 
båtforening tilbyr et kajakkhotell utvendig i hjertet av en fantastisk skjærgård i Fredrikstad.  
 
Kajakkhotellet ligger på området til Ramseklo båtforening og ved Mærrapanna friluftsområde 
På kajakkhotellet kan du skanne en QR kode, velg plass, leieperiode og betal med direkte med din 
telefon. 
Du kan også gå inn på nettsiden www.ikkelagdennå.no  og sjekke kapasitet, for så å velge plass, 
leieperiode og betale med din telefon. 
 
Parkering inngår i leieavtalen. 
 
Det er også stor fare for å møte likesinnede padlere som gjerne resulterer i en ny turkamerat! 
 
 
Forslag på prisliste. 
 

http://www.ikkelagdennå.no/


Type Periode Tidsrom Pris Område 

Kajakk / kano 12 mnd 1. april – 31. mars kr. 3.500, - Ute 

Kajakk / kano Vinter 1. oktober – 1. april kr. 2.000, - Ute 

Kajakk / kano Sommer 1.april – 1.oktober kr. 2.500, - Ute 

Kajakk / kano Sommer, uke 
leie 

Fredag kl.15.00 – fredag 
kl.1500 

kr. 1.000, - Ute 

Kajakk / kano Sommer, 
weekend leie 

Fredag kl.15.00 – 
søndag kl. 2200 

kr. 500, - Ute 

     

 
 
Forslag til kajakk stativ som denne, uten henger kr. 7.995, - 
Plass til 8 stk. kajakker 
Alternativt bygge dette i treverk selv på dugnad 
 

 
Nettbutikk som håndterer dette som beskrevet over vil kunne ha en kostand som følger: 

• Etablering kr. 1.995, - eks. mva 

• Månedsleie  kr. 299,- eks mva 

• Ingen bindingstid 

• Nettbutikken kan også benyttes for løsninger hvor båtforeningen gjør fordelsavtaler med 
forskjellige produkt og tjeneste leverandører. 

• Medlemmer og andre kan handle fordelaktige produkter og tjenester i båtforeningens 
nettbutikk til fordel for medlemmer, og til inntekt for båtforeningen. 

 
 
Referanse behov for lagringsplasser: 
 

https://www.oslofjorden.org/rett-ut-kajakklagring/ 

 

Det er dessverre ikke mulig å sette seg på venteliste på de rødmerkede stativene! I dag er det tre 

års ventetid på disse stedene, og ventelisten er stengt inntil videre. Åpning av ventelisten 

kunngjøres på Facebook. 

 

Forslag utarbeidet av  

Gunnar Stene 

Havnesjef 

Ramseklo Båtforening 

 

https://www.oslofjorden.org/rett-ut-kajakklagring/

