LRKK Årsmøtereferat 2011
Avholdt: Naustet 21. februar 2011. På årsmøte møtte 17 betalende medlemmer
Sak 1 Godkjenning av innkalling
• Bemerket av Pål Eirik Alrek at innkalling til årsmøtet burde sendes ut på e-post til alle
medlemmer ettersom det ikke er så mange som er innom klubbens hjemmeside på
denne tiden av året.
Sak 2 Valg av ordstyrer: Pål Eirik Alrek
Referent: Bjarne Søby
Representanter til underskriving av referat: Stein Tore Kaldhussæter og Heidi
Kragerud
Sak 3 Behandling av årsmeldingen for 2010
• Bemerket av Kai Gjessing at det mangler en del informasjon angående aktivitet på
flattvann i årsmeldingen. Det har vært stor aktivitet i gruppen gjennom sesongen noe
som ikke kommer fram av årsmeldingen. Jan Flohr som har oversikt over aktiviteten
skal legge dette ut på hjemmesiden.
• Bemerket av Pål Eirik Alrek at en evt. ny brygge bør være tilrettelagt for
funksjonshemmede. Stein Tore Kaldhussæter minner i den forbindelse på at det er
mulig å søke om tilskudd/støtte.
• Bemerket av Peter Obel at det viktigste for å komme i gang med å realisere
langtidsplaner er å få entrepenør til å komme med kostnadsoverslag. Kostnader må
dokumenteres for å planlegge finansieringen.
• Pål Eirik Alrek bemerket videre at fordelen ved en ny portløsning er at det blir plass til
16 nye kajakker i tillegg til at kajakkene blir mye mer tilgjengelig og lettere å frakte
inn og ut av naustet.
• Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet
Sak 4 Behandling av regnskap for 2010 med revisjonsberetning
• Per Anders Berg gjennomgikk regnsakpet
• Bemerket av Per Anders Berg at spesielt kursaktiviteten og statlig tilskudd har vært
større enn beregnet og bidro til et overskudd. Videre kommenterer han at det
planlegges å forbruke kapital også for 2011 gjennom investeringer i nye kajakker for
flattvann og elv.
• Revisorberetning gjennomgått av Per Anders Berg. Viser til denne. Han konkluderer
med at økonomien i klubben er god og sunn.
• Regnskap og revisjonsberetning ble godkjent av årsmøtet.
Sak 5 Innkomne forslag
• Bemerket av Kai Gjessing at ingen nye forslag er kommet inn innen fristen.
Sak 6 Styrets forslag til retningslinjer for valgkomiteen
• Kai Gjessing tydeliggjorde punkt 2 i forslaget om at medlemmer i valgkomiteen ikke
skal ha andre årsmøtevalgte tillitsverv. Dette ble enstemmig vedtatt.
Sak 7 Budsjett
• Medlemskontingenten uendret for 2011. Enstemmig vedtatt.

•

•

Heidi Kragerud etterlyser svar på ønske fra turutvalget om 10000 kroner til etablering
av utvalget. Kai Gjessing svarte at ønsket er innfridd og at dette er lagt inn i budsjettet
under ”egne arrangementer”.
Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.

Sak 8 Organisasjonsplan 2010
• Kai Gjessing redegjorde for organisasjonsplanen som er utvidet og presisert i forhold
til nye regler. Han bemerket at kasserers rolle burde spesifiseres nærmere i planen.
Sak 9 Valg
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Jan Flohr
Johanne Haugen
Trude Bang
Anne Salberg
Øyvind Nyfløt
Lars Erik Almo
Per Madsen
Pål Eirik Alrek
Irene Røstad
Per Anders Berg
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Kai Gjessing påpeker at det er noen utfordringer angående styret. For det første har
ingen hatt kasserervervet siste året. Pål Eirik Alrek foreslår at kasserer velges på første
styremøte etter årsmøtet. Peter Obel legger pgså vekt på at kasserevervet ikke bør
tillegges nye styremedlemmer. Kai Gjessing poengterer at det også er utfordringer i
forhold til kjønnssammensetningen i styret. Det er for få kvinner og styrets
sammensetning tilfredsstiller ikke formelle kriterier for valg. Jan Flohr påpeker at det
blir viktig at valgkomiteen jobber hardere og starter tidligere i 2011 med å rekruttere
kvinner til styreverv.
Frode Flaa informerte om padletinget. Klubben skal sende 3 representanter til
padletinget i år, men det er ingen kandidater per dags dato. Klubbens representanter
skal være årsmøtevalgt. Pål Eirik Alrek foreslår at årsmøte delegerer ansvaret til styret
å velge klubbes representanter til padletinget. Forslaget ble vedtatt.
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