
Møtereferat styremøte LRKK inkl utvalgene 
 

Dato/Tid 11.05 2017  20:00, sist oppdatert 19.05 

Sted Fåberggata 155, Lillehammer 

Tilstede Per-Anders, Peter og Audun. Solveig syk. 
 

Tema Div oppfølging 

Initiativtaker til 
møte 

Styret i LRKK 

Referent Audun 

Sakliste 

1. Kasserer rollen 
2. Aktivitetsbudsjett 
3. Status organisasjonsplan 
4. Nye nettsider 
5. Utlånsregler  
6. Dugnad 
7. Sesongstart / Fest 
8. Mail til medlemmene 
9. Hvordan bli medlem 
10. Rologg 
11. Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 1 – Kasserer rollen  

Arbeidsdelingen er nå slik mellom Per-Anders og Ingebjørg:  

 Ingebjørg 
o tømmer postkassen / scanner bilagene og legger disse i dropbox, samt legger inn 

utbetalinger med 1.godkjenning i nettbanken 
o det samme gjøres med regninger som sendes til kasserer@lrkk.no 

 Per Anders (97573470) 
o Godkjenner endelig i nettbanken 
o Fører regnskapet  
o Alt annet som sendes til kasserer@lrkk.no (utover regningene)  

   
Sak 2 – Aktivitetsbudsjettet  

Oppdrag på årsmøtet   
 

     Det kommende styre skal jobbe med å utarbeide retningslinjer for 
     utbetaling og/eller å opprette et aktivitetsutvalg som forvalter midlene. 

 
Styret anbefaler  

1) At aktivitetesbudsjettet fordeles via dialog med utvalgene 
2) Men at enkeltgrupperinger også kan søke styret om å anvende deler av potten 

 
Tiltak 
Styret formulerer en mail med en oppfordring om hvordan aktivitetsbudsjettet kan anvendes. 
Denne sendes sammen med info om sesongstart mm.  
 
Aktivitetene skal være åpne for alle med rimelig påmeldingsfrist. Gode klubbturalternativer er Dagali 
elvefestival, Rangøya, Dalsland kanotmaraton og Hvaler. Aktiviteter som inspirerer ungdommen er 
sterkt ønskelig. 
 
 
 
 
 

 

Sak 3 – Organisasjonsplan 

Peter har utarbeidet en skisse som vi bygger videre på. Styret anbefaler at følgende 
personer involveres snarlig: 

 Kursutvalget; Jan, Pål Eirik og Anne 

 Elveutvalget; Frode 

 Web; Trond og Kai 

 Ung; Per og Heidi 

 Hanne  
 
Nestleder koordinerer prosessen videre sammen med Jan.  
 
Mål: Et førsteutkast skal være klar til ekstraordinært årsmøte 19. juni 
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Sak 4 – Nye nettsider 

Nye nettsider er nå publisert, veldig bra jobba Trond, Jens Kåre og Kai  
Endringsforslag og korrigeringer sendes til Trond som er webansvarlig evt Kai. 
 
Trond sender en admin konto til styret + hvert utvalg. En liten veiledning hadde også vært fint 
 
 

Sak 5 – Utlånsregler flattvann 

Styret har besluttet å ha utlån av kajakker til "innebygds" boende for turer vekk fra naustet uten 

døgnleie. Utstyrsutvalget har som pilot valg å etablere en utstyrspool med plastkajakker for å 

slippe administrasjon og disse vil ha grønt merke med bokstaven "U" for utlån inni (klargjort innen 

en uke, dvs slutten av mai). Førstemann til mølla. Krav til kurs og reservasjonskalender hvor navn 

og båt noteres finner dere på tavla over loggboka. 

 
 
Sak 6 – Dugnader 

Vårdugnader ; søndag 14.mai kl 12 og mandag 15. mai kl 17 er gjennomført, veldig bra jobba.  
 
 

Sak 7 – Markering sesongstart (Fest)  

Nestleder sender mailen fra Solveig til hvert utvalg, hvor styret ber om representant  til 
festkomiteen. 
 
 
 
Sak 8 – Mail til medlemmene / info på nettsiden / facebook 

Styret ønsker å informere klubbens medlemmer om;  

1)  Aktivitetsbudsjett   

2) Info om sesongstart / fest   

3) Dugnadene   

4) Liten status;  

Mailen ble sendt klubbens medlemmer lørdag 14. mai. Samme infosak ble også publisert på 

facebook-gruppa til LRKK, samt på våre nettsider. 

 

Sak 9 – Hvordan bli medlem 

Styret ønsker at det vurderes om vi skal legge ut mer info på våre nettsider om hvilke kriterier som 

gjelder for å benytte seg av klubbens materiell.  En oppfordring om dette sendes snarlig av nestleder 

til hvert utvalg.  Kanskje blir løsningen et nytt menyvalg på nettsidene på høyre side. Det bør også 

vurderes ett nytt menyvalg om hvordan få tak i nøkkelkort. 

Nøkkelkort-menyvalget under Naustet, peker til Bli medlem, der ligger det ingenting… 

 

 



Sak 10 – RoLogg 

Styret er positive til å utrede om klubben skal innføre elektronisk rologg og ber Trond mfl om å sende 

et forslag inkludert det totale kostnadsbildet til styret   

 
Sak 11 – Eventuelt 

 
Dropbox; gjennomgå rettighetene til dropboxkatalogene (Nestleder) 
 
 
På sikt endres navnet på utvalgene til;  

 Kurs 

 Flattvann/hav 

 Elv 

 Utstyr 
 
Neste styremøte blir uka før ex o årsmøte. Nestleder innkaller. 

 
 
 

Lillehammer 19/5-17 

Audun Gjevre 
Nestleder LRKK 


