
Referat årsmøte 2015 – Lillehammer ro- og kajakklubb 
 

Dato og sted: 11.05.2016 
Til stede: 17 medlemmer 
Referent: Jørn Gunnar Kleven 
 
Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede, innkalling og saksliste 
Godkjent. 
Styrets leder opplyste om at med virking fra 2017 må årsmøtet avvikles en god del tidligere på året enn hva 
som har vært praksis hittil. 
 
Sak 2: Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive referatet 
Ordstyrer: Peter Obel 
Referent: Jørn Gunnar Kleven 
Representanter for å signere protokoll: Per Tore Granli og Gunn Walmann 
 
Sak 3: Behandle årsmelding for 2015 
Årsmeldingen er utlagt på klubbens hjemmeside. Hovedpunktene fra årsmeldingen ble lest opp høyt. 
Årsmeldingen ble godkjent uten merknader. Klubben har 252 medlemmer. 
 
Sak 4: Behandle regnskap for 2014 i revidert stand. 
Årets resultat ble ÷ 18.237 kr. Resultatet dekkes ved føring mot egenkapital. Til tross for årets underskudd har 
klubben en god økonomisk stilling. Klubbens egenkapital er på 189.382 kr. Regnskapet er revidert. 
 
Sak 5: Behandle innkomne forslag. 
Ingen saker var innkommet innen fristen. 
 
Sak 6: Fastsette medlemskontingent og plassleie for 2017. 
Styrets leder har i tilknytning til innkallingen utarbeidet et forslag til forenklet kontingent for LRKK samt 
fremtidig nivå for plassleie for oppbevaring av private kajakker. 
Forslagene er i sin helhet tilgjengelig på klubbens hjemmeside og har til formål å tilrettelegge for at LRKK er en 
aktiv klubb med godt, tilstrekkelig og tidsriktig utstyr. For å oppnå dette målet må klubben ha en stabil 
finansiering og plass til å lagre utstyr som alle klubbens medlemmer kan benytte. 
Fordeler og ulemper med forslagene ble diskutert. 
Plassleien ble enstemmig besluttet økt fra 200 kr/år til 400 kr/år med virking fra 2017. 
Utstyrsutvalget fikk fullmakt til å etablere rutiner og prosedyrer for privat oppbevaring av kajakker i klubbens 
lokale. 
Fra og med året 2017 vil klubben kun tilby enkeltmedlemskap. Barn gratis til 19 år. Dermed utgår 
familiemedlemskap, pensjonist og student samt påslag førsteårskontingent.  
Det ble stemt over ulikt nivå på enkeltmedlemskap.  
Forslag om årsmedlemskap på 400 kr/år fikk 7stemmer.  
Forslaget om årsmeldemskap på 500 kr/år fikk 10 stemmer. 
 
Sak 7: Vedta budsjett for året 2016. 
Investeringer i utstyr og kontingent/plassleie for 2016 er vedtatt på ekstraordinært årsmøte i november 2015. 
Øvrige poster må vedtas av årsmøtet. Kjøp av inventer og utstyr vil i 2016 ligge på et betydelig lavere nivå enn 
tidligere år. I 2016 på 60.000 kr mot hhv. 195.427 kr i 2015. Øvrige poster ble også vedtatt av årsmøtet. 
 
Sak 8: Klubbens organisasjonsplan 
Organisasjonsplan ble vedtatt. 
 
  



Sak 9: Valg av leder, styremedlem, revisorer og representanter til ting og møter i organisasjoner klubben er 
tilsluttet ifølge innstilling fra valgkomiteen. 
Kandidatene ble foreslått av årsmøtet og enstemmig godkjent: 
 
Styret 2016, valgt inn, Gjenvalg, Verv 
Peter Obel, 2014, 2016, Leder (tar gjenvalg som leder) 
Jens Kåre Holen, 2014, 2015, Nestleder (til 2017) 
Ingebjørg Amelie Lingås, 2015, Kasserer 
Audun Gjevre, 2016 
 
Går ut av styret: 
Karin Mæhlum 
 
Vara til styret: 
Caroline Wiseth, 2016, til 2017 Tar over for Ole Wiseth med 1.år igjen) 
Frode Flaa 2016 
 
Går ut som vara: 
Trude Bang 
Ole Wiseth til Revisor) 
 
Revisorer 
Jørn Gunnar Kleven, 2015 
Ole Wiseth, 2016 
 
Går ut som Revisor 
Trond Karlsen 
 
Ny Valgkomite 2016 
Jan Flohr 
Hanne Jahrmann Larsen 
Vara 
Heidi Kragerud Madsen 
 
Går ut av valgkomite: 
Pål Eirik Alrek 
Frode Flaa 
 
Går ut som vara: 
Torhild Schulstock 
Representasjon i ting og møter besluttes av styret. 
 

Gunn Walmann Lillehammer/sign Per Tore Granli/sign 


