
LRKK årsmøtereferat 2013 
 
Avholdt: I naustet 04 mars 2013 kl 1930 - 2000 
 
Antall fremmøtte 19 
 
Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede,innkalling og saksliste 

Godkjent 
 
Sak 2 Valg av Ordstyrer: Peter Obel 
 Referent: Trond B. Karlsen 
 Representanter til underskriving av referat: Jens Kåre Holen, Bjarne Søby 
 
Sak 3 Behandling av årsmelding for 2012 
 Årsmeldingen ble referert summarisk av Peter og ble godkjent av årsmøtet 
 
Sak 4 Behandling av regnskap for 2012 i revidert stand 
 Kai Gjessing leste revisjonsberetningen. 

Revisor for LRKK, Øyvind Nyfløt konkluderer med at regnskapsmaterialet viser at 
klubben har etterrettelig styring på hovedtrekkene i økonomien.  
Han bemerker at klubben har manglet operativ kasserer i 2012 og anbefaler årsmøtet å 
gå inn for profesjonell hjelp i 2013. 
Videre kommenterer han at egenkapitalen har økt de siste  årene til ca 386000,- og ber 
årsmøtet om å vurdere om langtidsplaner gjør det riktig og fortsette å samle opp 
egenkapital.  
 
Vedr regnskapet ble det på årsmøtet fremmet et forslag om å sette av mer til 
vedlikehold av klubbhus. Styret svarte at formålet med kontoen var å dekke løpende 
vedlikehold og at større prosjekter ville kunne dekkes via øvrige konti.  
 
Det ble fremkom ikke bemerkninger til regnskapet for øvrig. Godkjent. 

 
Sak 5 Innkomne forslag.  

Ingen 
 
Sak 6 Medlemskontingent for 2013 
 Styrets forslag om uendrede satser for kontingent ble godkjent 
 Likeledes ble forslag om uendrede satser for båtplassleie godkjent.  
 
Sak 7 Budsjett 

Styrets leder redegjorde for at budsjettet for 2013 vil se vesentlig annerledes ut enn 
foregående år i det styret foreslår at det avsettes midler til å dekke anskaffelser av 
materiell ut fra et behov som har akumulert seg over år.  
Styret foreslår at det avsettes kr 150000,- til dette formål. 
Det er etablert et utstyrsutvalg i klubben. Leder av dette,  Per Willy Nesseth, 
redegjorde for arbeidet som er lagt ned høsten -12 for å kartlegge behovet.  

  
 Budsjettet ble godkjent av årsmøtet 
 
Sak 8 Nye Klubbregler.  



Peter Obel redegjorde for en ny lovnorm fra NIF som pålegger klubbene å ta i bruk 
denne. Etter det Peter oppfattet er det få vesentlige endringer og klubben har ikke 
anledning til å motsette seg disse 

 
 Årsmøtet tok dette til etterretning.  
 
Sak 9 Valg 

 
Pål Eirik Alrek redegjorde for valgkomiteens instilling 
 
Valg leder:     Peter Obel (ikke på valg, tok gjenvalg som leder) 
Valg nestleder:  Frode Flaa (ikke på valg, tok gjenvalg som nestleder) 
Styremedlem:   Karin Mæhlum (ikke på valg) 
 Johanne Haugen (gjenvalg) 
Kasserer: Torild Schulstock (ny) 
 
Varamedlemmer: Trude Bang (gjenvalg) 
 Ole Wiseth (ny) 
 
Revisorer; Lars Erik Almo (gjenvalg) 
 Øyvind Nyfløt (gjenvalg) 
 
Valget av styret ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 
 
Styret gies av årsmøtet mandat til selv å utnevne representanter til tin og møter i de 

organisasjoner klubben er tilsluttet 
  
 
Valgkomitte:    Pål Eirik Alrek (Leder) 
    Jens Kåre Holen (Enstemmig) 
Varamedlem :         Bjarne Søby 
 
Kandidatene ble foreslått av årsmøtet og enstemmig godkjent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lillehammer 4/3-2013 
 
 
Trond B. Karlsen 
Referent 

 
Jens Kåre Holen Bjarne Søby 
Sign Sign    


