LRKK årsmøtereferat 2010
Avholdt: I naustet 22 feb 2010 kl 18-21
Sak 1 Godkjenning av innkalling.
 Bemerket av Jan Mehus at gjennomgang av organisasjonsplan manglet. § 12
pkt 9. Tatt inn som punkt 8, valgt blir dermed pkt 9.
 Bemerket av Jan Mehus at det skulle foreligge liste på tilstedeværende
medlemmer på årsmøtet. Bare betalende medlemmer har stemmerett. Enighet
på årsmøtet at det ved stemmelikhet skulle sjekkes om tilstedeværende hadde
betalt kontingent for 2009
Sak 2 Valg av Ordstyrer: Kai Gjessing
Referent: Trond B. Karlsen
Representanter til underskriving av referat: Pål Erik Alrek og Trond Holmestad
Sak 3 Behandling av årsmelding for 2009
 Pkt 4: Bemerket av Jan Mehus man bør ha bedre HMSrutiner på Jorekstad.
Badevakt bør være tilstede. Styret sjekker regler, ansvar og forsikringer i
forhold til aktiviteten der.
 Pkt 7: Bemerket av Jan Mehus at fellesmøtene hadde lite å tilby medlemmer
og Innbudte
 Pkt 9: Bemerket av Jan Mehus at reduksjon i aktivitet ikke reflekteres gjennom
data For medlemsmassen. Savnes en kommentar til det. Ønsker at styret ser
på hvordan det kan skapes entusiasme og aktivitet.
 Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet
Sak 4 Behandling av regnskap for 2009 med revisjonsberetning
 Per Anders Bang gjennomgikk regnskapet
 Bemerket av Jan Mehus at en underpost med elvepadlingens A-camp ville
synliggjordt en positiv aktivitet
Opplyst av Frode Flaa at A-camp hadde en omsetning på kr 54000,- der LRKK
hadde en ”egenandel” på kr. 5400, Revisjonsberetning gjennomgått at Lars Erik Almo. Viser til denne.
Han savnet at avtalen mellom Mjøsen Lange og LRKK skal være en del av
regnskapet. Frode Flaa påpeker at den finnes og burde ha vært med
Det savnes en liste på kajakkbeholdning og utstyr der anskaffelsestidspunkt
og antatt verdi var regisrert
 Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent av årsmøtet
Sak 5 Innkomne forslag.
 Styrets forslag om utvidelse fra 3 til 5 medlemmer ble diskutert. Begrunnelse
var å få med kvinner i styret.
 Årsmøtet mente bl.a. at et større styre kunne pulverisere ansvar og kunne
trekke ressurser fra utvalgsoppgaver.
 Årsmøte var enige om å prioritere å få flere kvinner inn i styre og utvalg.
 Grim Syverud foreslo å stille sin varaplass som vara til disposisjon for en
kvinne
 Styret trakk så forslaget
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Sak 6 Medlemskontingent for 2010
Styrets forslag om uendrede satser ble godkjent
Sak 7 Budsjett
 Hanne Jarmann stilte spørsmål om hva kr 10000,- til etablering av
Lillehammer elvesportarena var. Frode Flaa svarte at dette gjelder fysiske
midler til etablering av slalombane og evt steinflytting maskinelt, ikke
dugnadsinnsats
 Jan Mehus mente beløpet for vedlikehold av naust var for lavt. Det ble
enighet om at styret fikk mandat til å ta kr 10000,- av egenkapitalen dersom
det viste seg nødvendig for vedlikehold.
 Investering utstyr innebar kr 12000,- til elv( 2 brukte kajakker og årer) og kr
43000,- til flattvann. (2 kurskajakker og utstyr)
 Budsjettet ble godkjent av årsmøtet
Sak 8 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
Kai Gjessing redegjorde.
Under styrets leder ligger gruppeledere og turkoordinator.
Dette siste er nå blitt endret til turkoordinatorer og utvalg
Organisasjonsplanen forefinnes på side 5 og 6 i klubbens internkontroll
dokument (HMS). Dette ligger under regler på hjemmesiden.
Jan Mehus mente at årsmøtet skulle godkjenne oppnevning av utvalg mens
Frode Flaa mente dette gjelder opprettelse av grupper og ikke utvalg.
Sak 9 Valg
 Jan Mehus mente at leder ikke var valgbar p.g.a. rollen som styreleder i
Mjøsen Lange. Peter Obel mente at dette var avklart fra tidligere og tatt høyde
for i styret.
 Jan Mehus mente dette var en vanskelig sammenblanding og krevde
bokettersyn
 Jan Flohr mente at det var viktig å legge ballen død og foreslo at styret tok en
offisiell henvendelse til Oppland Idrettskrets om bokettersyn var riktig/farbar
vei.
 Jan Mehus ville ha protokollført at han tar avstand fra valget.
Valg leder:
Valg nestleder:
Styremedlem:
Varamedlem:

Kai Gjessing (Enstemmig)
Frode Flaa (Enstemmig)
Peter Obel (Enstemmig)
Gjørid Berget. (Enstemmig)
Etter at Grim Syverud stilte sin plass til disposisjon til
fordel for en kvinne)
Valgkomitte:
Per Madsen (Enstemmig)
Grim Syverud (Enstemmig)
Valgkommitteen ble av årsmøtet gitt mandat til å oppnevne et tredje medlem for å
finne en kvinne
Valgkommitte varamedlem:
Pål Erik Alrek (Enstemmig)
Lillehammer 22. februar -2010
Trond B. Karlsen
Referent

Trond Holmestad

Pål Erik Alrek
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