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2016 

 

1) 1) 1) 1) Styrets sammensetning 20Styrets sammensetning 20Styrets sammensetning 20Styrets sammensetning 2011116666    
Styret velges for to år, leder for 1 år 

Leder: Peter Obel (gjenvalgt 2014) 

Nestleder: Jens Kåre Holen (Valgt 2014) 

Styremedlem: Audun Gjevre (Valgt 2016) 

Kasserer: Ingebjørg Lingås (valgt 2014) 

Vara: Caroline Wiseth 2016, Frode Flaa 2016 

Revisor : Ole Wiseth 2016,  Jørn Gunnar Kleven 2015 

Valgkomite: Jan Flohr Knudsen leder, Hanne Jahrmann Larsen, Heidi Marie Kragerud vara. 

2) Styrets arbeid2) Styrets arbeid2) Styrets arbeid2) Styrets arbeid    
Det er avholdt 2 styremøter i 2016. Styret har alene jobbet med å få de administrative 

rutiner til å fungere 

VedlikeholdVedlikeholdVedlikeholdVedlikehold    

Vi hadde en fin dugnad i forkant av årsmøtet, med rakning på odden og vask inne.  

3) Aktivitet i klubben3) Aktivitet i klubben3) Aktivitet i klubben3) Aktivitet i klubben    

Utvalgsrapporter;Utvalgsrapporter;Utvalgsrapporter;Utvalgsrapporter;    

Årsmeldinger fra Elv-, Kurs- og Utstyrsutvalget er lagt ut på hjemmesiden under 

Årsmeldinger og gjentas derfor ikke her. 

Aktivitet påAktivitet påAktivitet påAktivitet på    vannetvannetvannetvannet    

Onsdagsløp hadde omtrent samme oppslutning som forgående år og resultater kan leses på 

hjemmesiden. 

KajakkUng KajakkUng KajakkUng KajakkUng     

Klubbens Barn og ungdomssatsning » KajakkUng» hadde bra tilslutning  



Aktivitet i bassengAktivitet i bassengAktivitet i bassengAktivitet i basseng    

Flittig aktivitet Jorekstad gjennom vinteren som vanlig. 

Kursaktivitet Kursaktivitet Kursaktivitet Kursaktivitet     

Kursutvalget har klart å kopiere forgående års meget høye nivå, og i tillegg har enkelte 

instruktører avholdt kurs for utvalgte grupper med stor suksess.  

4) Organisering og administrasjon4) Organisering og administrasjon4) Organisering og administrasjon4) Organisering og administrasjon    

 

Båter og utstyrBåter og utstyrBåter og utstyrBåter og utstyr    

Der er utført vedlikehold på båter og innkjøpt div. utstyr og verktøy. 

Hus og anleggHus og anleggHus og anleggHus og anlegg    

Vi har fått ryddet bra i klubbhuset, og gulvbelegg i omkledningsrom er fornyet. Årets stor-

dugnad var etablering av brygge-elementer. Utstyrsutvalget tok styring i dette og mange var 

med og bidro med kapping og skruing. Ved prosjektavslutning fløt 4 store elementer på 

vannet og det ser ut til at fungere bra. Der gjenstår etablering av en permanent landdel som 

etter planen kommer i år når vi ser at plassering og innfestning av flytedeler er riktig. 

HjemmesideHjemmesideHjemmesideHjemmeside    

En gruppe har jobbet med etablering av ny hjemmeside og skal være klar til lansering ved 

sesongstart. Mer orientering om dette på årsmøtet.  

Medlemsdatabasen Klubbadmin/MinIdrettMedlemsdatabasen Klubbadmin/MinIdrettMedlemsdatabasen Klubbadmin/MinIdrettMedlemsdatabasen Klubbadmin/MinIdrett    

Medlemsansvarlig har jobbet jevnlig gjennom hele året med kontakt til ny og gamle 

medlemmer for å få loset alle inn i MinIdrett. For oss i den administrative ende er dette en 

stor lettelse å kunne koble medlemsregisrering og fakturautsendelse i samme elektroniske 

system. Vi har aldri registret så høye medlemstall i klubben og det skyldes både kursaktivitet 

men givetvis også den nye registrering av klubbens medlemmer.  

5) Medlemstall5) Medlemstall5) Medlemstall5) Medlemstall    
Klubben hadde ved årsskiftet 327 medlemmer, herav 176 menn og 151 kvinner. 64 av 

klubbens medlemmer er 19 år eller derunder. Vi ser gjerne at denne gruppe fortsetter å 

vokse i klubben. 

6) Langtidsplaner6) Langtidsplaner6) Langtidsplaner6) Langtidsplaner    
Medlemmer av styret har hatt flere møter under året med vår nabo båtforeningen om 

forbedring av det eksisterende bad og toalettbygg hos båtforeningen. Mer orientering om 

dette på årsmøte. 



7) Økonomi7) Økonomi7) Økonomi7) Økonomi    
Klubben har en ualminnelig god økonomi på bakgrunn av høy kursaktivitet, mange 

medlemmer og gode tilskudd fra forskjellig offentlige bidragsytere. Vi prioriterer barn- og 

ungeaktivitet i den utstrekning vi har voksne til å drive den! Vi vil derutover anvende midler 

på anskaffelser av nytt materiell og ser på hvordan vi kan sponse felles turaktivitet. 

   

Lillehammer 14, januar 2017 

På vegne av styret i lrkk 

Peter Obel, Jens Kåre Holen, Ingebjørg Lingås, Audun Gjevre. 


