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Arve, velkommen som styreleder
Status/utfordringer fra hvert utvalg
Digital rologg
Bli medlem
Nye nettsider / rutiner, epost-login
Orgplan
Høstsesongfest
Pause
Styret fortsetter litt men ikke så lenge …

Sak 1 – Arve, velkommen som ny styreleder

LRKK setter svært stor pris på at Arve nå har påtatt seg rollen som styreleder i klubben. Dette ble
markert med en liten kakebit på styremøtet. Samtidig fikk Peter hederlig omtale og mange ord som vi
håper «varmet». Som en liten påskjønnelse for alle timene, all omtanken som ligger bak jobben som
Peter har gjort for klubben de siste årene, inviteres Peter med sin kjære på middagen sammen med
styret i løpet av høsten.

Sak 2 – Status / utfordringer fra hvert utvalg
Utstyrsutvalget
Per Tore hadde en utførlig gjennomgang av status/utfordringer, se vedlegg for nærmere detaljer.
 Sak 1 – klubben får mer for pengene nå i høst
o Styret fattet vedtak om en økning av utstyrsbudsjettet for inneværende år.
o Utstyrsutvalget oppfordres herved til å skrive en prioritert liste over ønskelig utstyr,
inkludert innspill fra kurs og elv.
 Sak 2 – opprettelse av nytt utvalg (Husutvalg)
o Dette tas som en del av arbeidet med ny organisasjonsplan for klubben

Elveutvalget
 Litt mindre behov for utstyr neste år … (Vester)
 Planer
o Turene blir planlagt kortsiktig (mye på facebook)
o Stor aktivitet
 Utfordring ligger på kursing
o 3 sertifiserte pr nå; Frode, Jens Kåre og Oddbjørn
o 3 kandidater, muligens 4 tar sikkerhetskurs neste år
 Aktivitet mot barn og ungdom
o Bra før, men stort forbedringspotensiale nå
o Tiltak på trappene inne i vinter
 Slalomløype …

Kursutvalget
 Kort info om LRKK sin kursstige
 Status
o 10 kurs inkl denne uka sålangt i år
o 8 intro og sikkerhet
o 1 3+4
o ungdomskurs
o 1 førstehjelp/sikkerhetskurs
o Ett komplett kurs del 1-4
o Omsetning i år på ca 100.000, overskudd 55.000?
 5 instruktører, 100 deltakere
 Utfordringer
o Informasjonsutfordring, LRKK sin kursstige vs NPF
o Organisering
 Hav og flattvann ligger under kurs
 Ungdom ligger under kurs
o Aktivitetsutvalg? Tilbud i etterkant av kurs er viktig !!
o En utfordring å få deltakere på del 3+4 (grunnkurs hav)
 Viktig å informere om hva klubben ønsker å få til her
o Våtdraktene som anvendes på kurs begynner å gå opp i liminga
 Ganske mange (70%) har sett sine beste dager
 Burde våtdraktene vært plassert en annen plass?
 Bedre trekk til glassfiberbåtene
 Noe behov for nye årer



o

De reglene klubben ønsker at medlemmene skal forholde seg til må være
veldig tydelige … informasjon til medlemmene 
Subsidiere grunnkurs hav del 3+4 for de som har vært medlemmer en stund?

Ro


Peter «holder i årene» 

Sak 3 – Digital rologg
Innspill fra Trond
Kostnadsbildet er altså slik:
2000 kr i innmelding, 185 kr/måned. Dvs. 2220 kr per år; 4220 kr første år inkl. innmelding.
Men i tillegg må en da altså ha et internett-abonnement. Så hvis vi skal ha det bare for dette vil det
koste kanskje 150 kr/måned; dvs. 1 800 kr/år.
Vi skulle vel alltids ha fått til en form form for enkel PC nede der; for ca. 1500 kr; har en gammel
skjerm og tastatur her som jeg kan gi bort, og en trenger bare en helt enkel
pc som kan kjøre nettside. Denne er også robust; eks. en rasberry pi.
Det smarte med løsningen er jo at det også er en app; og da kan folk bare bruke telefonen. Samtidig
får du opp lengde etc. automatisk hvis en har en smart-telefon. Så kanskje drøyt halvparten vil logge
seg inn via telefonen.
Oppsummert:
Ca. 3500 kr som en engangsinvestering.
ca. 4000 kr per år som løpende utg.
Evt. kunne en også vurdert en pc-med et regneark der nede. Er jo litt mer sårbart, men trenger ikke
nett-tilknytning. Måtte da tatt litt backup, men det ville vel også funket.
Får da ikke noen app-løsning.
Beslutning
Utvalgene er positive.
Eksisterende rologg beholdes ut året. Samtidig planlegges overgangen til digital rologg fram til nyttår.
Sak 4 – Bli medlem
Peter foreslo at det dannes en liten gruppering med representanter fra utvalgene.
Og at denne grupperingen får i oppdrag å forfine informasjonen knyttet til det å bli medlem.
Styret kommer tilbake med et konkret forslag her etter neste styremøte.
Sak 5 – Nye nettsider/rutiner/epost login
Trond innkaller til en seanse om nye rutiner / nye nettsider i løpet av høsten
En representant fra hvert utvalg + noen fra styret inviteres. I tillegg til hvordan sidene teknisk kan
administreres; hvilke regler/retningslinjer bør gjelde for oss som klubb?

Sak 6 – Organisasjonsplan
Et første utkast (versjon 0.4) er nå jobbet fram av Peter, Jan og Audun. Deadline her er årsmøtet
2018.
Dette arbeidet påstartes igjen med et møte hvor Jan, Audun og Arve deltar, tirsdag 5.9.
Så tar vi det derfra 

Sak 7 – Høstsesongfest
Svært gode tilbakemeldinger etter samlingen ved naustet onsdag 30. juli. En spesiell takk til Solveig
for ide og gjennomføring 
Sak 8 – Diverse
Rutiner ifm lønn ref dialogen i slutten av juli; Amelie / Peter / Arve mfl omkring bilagene som
kommer fra kursutvalget. Per Anders tar en prat med Pål Eirik.
Peter får mailene sendt til styret@lrkk.no, samt leder@lrkk.no fram til nyttår, men Arve og resten av
styret har nå overtatt for Peter. Banktilgangene må overføres fra Peter til Per Anders.
Forsikring (Gjensidige). Dette er en viktig sak for klubben. Arve er på ballen.
Kurs i regi av idrettskretsen omkring styrets arbeid og ansvar (Arve avtaler møte)
Turer/aktiviteter; Det er en fordel at onsdagsløpet (trimløpet) og klubbturen på elv ikke faller på
samme dag.
Middag for Peter/Lise + styret; Peter kommer tilbake (oktober)
Punkter som overføres til neste styremøte
 Plan for høsten – vi venter med dette
 Dropbox, rettigheter – avventer
 Oppfølging siste styrereferater
Styremøter framover;
 siste torsdag i hver måned.
 Vi starter med ett unntak, neste blir torsdag 21. september kl 1930. Audun innkaller.

Lillehammer 05/9-17
Audun Gjevre
Nestleder LRKK

