Årsmøtereferat i LRKK 2015
Årsmøtet ble avholdt i naustet 20. mai 2015 kl 20:00 – 21:30
Antall fremmøtte: 29
Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede, innkalling og saksliste.
Godkjent
Sak2: Valg av:
Ordstyrer: Peter Obel
Referent: Torild Schulstok
Representanter til underskriving av referat: Frode N. Flaa og Liv Irene Høgvoll
Sak3: Behandling av årsmelding for 2014
Årsberetningen ligger ute på nettsidene og
ble lest høyt på årsmøte. Ble godkjent uten anmerkninger.
Sak 4: Behandle regnskap for 2014 i revidert stand.
Regnskap med revisjonsberetning ble vedtatt. Hovedinntrykket er at klubben
har en sunn og solid økonomi med kontroll over utgifter og inntekter. Vi har
gjort betydelige utstyrsinvesteringer i 2014, takket være godt arbeid av
utstyrsutvalget, og nærmer oss nå det egenkapitalnivået vi ønsker å ligge på
fremover. L-regnskap har satt opp regnskapet for 2014.
Sak 5: Innkomne forslag og saker:
Ingen innkomne forslag.
Sak 6: Fastsette medlemskontingent og plassleie for 2016.
Forslaget fra styret om å innføre et innmeldingsgebyr ble diskutert. Bakgrunn
for forslaget er økende administrasjonsutfordringer knyttet til
medlemsadministrasjon og bilagsføring, samt et ønske om å redusere antallet
som er medlemmer kun i et år for å ta kurs.
Årsmøte presiserte viktigheten av å ikke bruke betegnelser som avgift/gebyr,
men heller operere med begrepet førsteårskontingent.
Følgende satser for medlemskontingent for 2016 ble vedtatt:
- Junior, studenter og pensjonister: 300,- pr år

- Enkeltmedlemskap: Førsteårskontingent: 600,- deretter 400,- pr. år
- Familiemedlemskap: Førsteårskontingent: 700,- deretter 500,- pr. år
Sak 7: Vedta budsjett for året 2015.
Utstyrsbudsjettet ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte høsten -14.
Øvrige poster i budsjettforslaget ble vedtatt på årsmøte -15.
Sak 8: Behandle organisasjonsplan 2015:
Organisasjonsplanen ble vedtatt.
Sak 8: Valg:
Frode N. Flaa gjorde rede for valgkomiteens innstilling, og bemerket spesielt at
det var tatt aktive grep for å få til en best mulig årlig rullering i valgordningen.
Styret:
Leder: Peter Obel (ikke på valg)
Valg av nestleder: Jens Kåre Holen (velges for 2 år)
Karin Mæhlum (ikke på valg)
Valg av kasserer: Ingebjørg Amelie Lingås (ny, velges for 2 år)
Varamedlemmer styret: Trude Bang (velges for 1 år) og Ole Wiseth (velges for 2
år)
Revisorer: Jørn Gunnar Kleiven (ny, velges for 2 år)
Trond B. Karlsen (ikke på valg)
Valgkommiteen (velges årlig):
Frode Flaa
Pål Eirik Alrek
Varamedlem: Torild Schulstok (ny)
Kandidatene ble foreslått av årsmøte og enstemmig godkjent.

Orienteringssaker:
- Peter orienterte om ordningen knyttet til selvregistering på minidrett.no
og om at styret ønsker å sette bort to avgrensede oppgaver knyttet til
medlemsadministrasjon og bilagshåndtering til klubbmedlemmer utenfor
styret. Dette for å avhjelpe press på styrearbeidet.

- Jens Kåre og Kai orienterte om det pågående arbeidet med å forenkle
LRKKs hjemmeside.
- Kai informerte om at det muligens vil komme en forespørsel om å
innlemme eierforhold og ansvar for vikingskipet i klubben. Styret stiller
seg i utgangspunktet positive, men trenger detaljert oversikt over
konsekvenser i forhold til økonomi og øvrige forpliktelser. Et forslag må
bearbeides videre og vil eventuelt bli behandlet på et senere årsmøte.
- Karin orienterte om arbeidet med plassleie og øvrige utleierutiner.
Kajakkstativet begynner å bli fullt. Ønske om å få samlet alle klubbens
båter lengre frem i stativet og stable private kajakker lengre bak. Behov
for bedre merking av klubbens båter. Dersom vi etter hvert får et
plassproblem, kan vi vurdere å innføre et årlig minimumskrav av
padleaktivitet for å få beholde plassen, jf enkelte andre kajakk-klubber
har gjort. Karin oppfordrer alle til å være nøye med å føre inn i
padleprotokollen. Utleieregler skal tydeliggjøres. Det koster 50,- pr. døgn
for å ta ut plastbåter, og 100,- for dobbeltkajakken. I hovedsak ønsker vi
en restriktiv praksis med å leie ut båter til klubbens medlemmer.
- Trond orienterte om en stabil instruktørstall i kursutvalget, noe som også
gjenspeiler den høye aktiviteten i 2014. Han oppfordrer flere til å ta
instruktørutdanning og til å melde sin interesse for å være assistenter på
kurs. Viktig for å bygge/beholde kunnskap i klubben, samt at det gir
flotte anledninger til å utvikle egen padleferdighet!

Lillehammer 20/5-2015
Torild Schulstok
Referent

Referatet er godkjent av Frode N. Flaa og Liv Irene Høgvoll (sign)

