
Protokoll fra årsmøte i Lillehammer Ro og Kajakklubb 2017 

Årsmøte ble avholdt 31. januar 2017 kl 1900 i klubbens lokaler på Vingnes, 
Lillehammer.  

Tilstede: 

Det var 26 fremmøtte inkludert avtroppende og blivende styremedlemmer. 

Sakliste og referat: 

1. Åpning med: godkjenne stemmeberettigede, innkallingen og 
saksliste. 

Peter Obel åpner årsmøtet. Innkalling og saksliste godkjennes. 

2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive 
referatet.  

Peter ble valgt som ordstyrer, Jan Flohr som referent, Pål Eirik Alrek og Per 
Willy Næsseth som representanter til å underskrive referat. 

3. Behandle årsmelding for 2016. Se årsmelding her: 
http://lrkk.no/Arsmeldinger/Arsmelding-2016.pdf  

Peter: Klubben har ca 300 medlemmer, hvorav ca 65 er under 19 år. 

Peter fremhevet barneaktiviteten og kursaktiviteten og la vekt på at klubben 
har en god og sunn økonomi. 

Peter nevnte at det store arrangementet klubben hadde i forbindelse med 
sommeråpent var flott, men dessverre ikke kommet med i årsmeldingen. 

4. Behandle regnskap for 2016 i revidert stand. Se her: 
http://lrkk.no/Arsmeldinger/innkalling_2017_31-januar.pdf  

Peter gjennomgår regnskapet punktvis. Ved punktet kursavgift ber han Pål Eirik 
(leder kursutvalg) om å forklare. 

http://lrkk.no/Arsmeldinger/Arsmelding-2016.pdf
http://lrkk.no/Arsmeldinger/innkalling_2017_31-januar.pdf


Pål Eirik: Inntekter gjelder 72 kursdeltakere og 3 events. 5 instruktører har 
vært involvert i gjennomføringen. Ungpadlingen trenger flere hjelpere og det 
bør opprettes padlegrupper for de mellom 13-19 år. 

Peter: Utstyrsutvalget arbeider selvstendig ut fra vedtatt budsjett på årsmøte 
og innkomne ønsker fra styre, utvalg og medlemmer. Per Tore Granli er 
utvalgsleder. Det er budsjettert med kr 90.000,- til utstyrsutvalget i 2017. 

Peter: Under administrasjonsutgifter ligger det lønn til Lise Obel 
(medlemsansvarlig) og Per Tore Granli (utstyrsansvarlig).  

Spørsmål ang sponsormidler: Stor forskjell mellom inntekter i 2015 og 2016? 
Peter svarer: De 60.000,- i 2015 var sponsormidler søkt spesielt til prosjekter i 
klubben. Ny brygge var et av prosjektene. 

Peter: Klubben har en god balanse og midler på bok. Styret har en handleregel 
om at det til hver en tid skal være minst kr 100.000,- på konto til uforutsette 
utgifter. 

Det er ingen ytterligere kommentarer fra medlemmene. 

Årets resultat ble et overskudd på 138.397 kr. Klubbens egenkapital er på 
327.780 kr. Regnskapet er revidert. 

Regnskapet godkjennes av årsmøtet! 

5. Behandle innkomne forslag og saker. a) Vedta Nifs nye lovnorm for 
idrettslag. b) To forslag om vedtektsendring og c) et budsjettforslag. Se 
her: http://lrkk.no/Arsmeldinger/innkalling_2017_31-januar.pdf  

a) NIFs nye lovnorm. Kai Gjessing forklarer litt om lovnormen. Og at den må 
vedtas for at klubben kan være medlem av padleforbundet og NIF. 
Forslaget vedtas. 
 

b) Forslag ang. mer åpenhet og gjennomsiktighet i styrearbeidet og i 
utvalgene. Jan forklarer litt om forslagene og bakgrunnen.  
 
Årsmøtet var positive til intensjonen i endringsforslagene.  
 
Før årsmøtet har Opplands Idrettskrets gitt tilbakemelding på at foreslåtte 
endringer ikke kan legges inn i vedtektene, men hører til i en 

http://lrkk.no/Arsmeldinger/innkalling_2017_31-januar.pdf


organisasjonsplan for klubben. 
 
Årsmøtet vedtar:  
Det kommende styre pålegges å jobbe med en organisasjonsplan som 
inkluderer intensjonen i disse forslag. Det var også ønsker fra årsmøtet 
om at styret sørger for å involverer utvalg og medlemmer i arbeidet med 
organisasjonsplanen. 
 
Årsmøtet satte en frist til 1. juni-17 for styret til fremleggelse av 
organisasjonsplan på et medlemsmøte. 
 

c) Budsjettforslag mot øking av aktivitet i klubben. Spesielt rettet mot 
ungdom. Totalt 65.000,- 
 
Peter forteller at styret på bakgrunn av forslaget har satt av 70.000,- i 
budsjettet for 2017.  
 
Peter foreslår opprettelse av et aktivitetsutvalg som kan administrere 
dette.  
 
Det kommer flere andre korte innspill. 
 
Årsmøtet vedtar: 
På bakgrunn av innkomne forslag avsettes det 70.000,- til konkrete 
aktiviteter i klubben. 1) Ungdomsarbeide i klubben. 2) Årlig klubbtur for 
alle grener i klubben. 3) Støtte til stort nasjonalt/internasjonalt 
arrangement innen havpadling, elvepadling, roing og flattvann. 4) 
Markering/fest ved sesongåpning og sesongslutt. 
 
Midlene målrettes spesielt mot ungdom dvs 0-18 år. Midlene kan brukes 
på instruktørlønn, trenerlønn, overnatting, mat, transport, tilskudd til 
påmeldingsavgifter på arrangementer ol. 
 
Det kommende styre skal jobbe med å utarbeide retningslinjer for 
utbetaling og/eller å opprette et aktivitetsutvalg som forvalter midlene. 

6. Fastsette medlemskontingent og plassleie for 2018. Fastsette avgift 
for nøkkelkort til klubben. Styret foreslår å vente med endringer i 
kontingent og avgifter til årsmøtet 2018, og som derav følgelig først vil 
få effekt 2019.  



Peter forklarer kort om nåværende system.  

Årsmøtet vedtar: Nivået vedtatt på årsmøte 2016 fastholdes. Altså ingen 
endringer. 

7. Vedta budsjett for året 2017. Se her: 
http://lrkk.no/Arsmeldinger/innkalling_2017_31-januar.pdf  

Peter la frem budsjettet for 2017. 

Frode lurer på om utvalgene, får sine utstyrsønsker oppfylt.  

Per Tore opplyser at alle ønskene for utvalgene stort sett oppfylles. Og at det 
som er kajakk relatert gjelder en sum på ca 65.000,- 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

8. Behandle klubbens organisasjonsplan.  

Dette punktet ble diskutert under innkomne forslag. Årsmøtet pålegger det 
kommende styre å utarbeide en organisasjonsplan før 1. juni 2017.  
Se punkt 5b i referatet. 

9. Valg av leder, nestleder, styremedlem ifølge innstilling fra 
valgkomiteen. Valg av revisorer, representanter til ting og møter i de 
organisasjoner klubben er tilsluttet. Valg av valgkomiteleder. 

Hanne J. Larsen forklarer om innstilling fra valgkomiteen. 
 
Følgende styremedlemmer er på valg til årsmøte 2017: 
Peter Obel (nåværende leder), Jens Kåre Holen (nestleder) og Ingebjørg Amlie 
Lingås (kasserer). 
 
Det ble tidlig opplyst til valgkomiteen at Jens Kåre og Ingebjørg ikke stiller til 
gjenvalg.  
 
Peter har valgt å gå over i en rolle som medlemsansvarlig. Registrering og 
brukerhjelp i det nye medlemsregister er en viktig oppgave. Peter er sammen 
med sin kone den som har mest innsikt i dette systemet. 
 
Audun Gjevre (styremedlem) er ikke på valg. 

http://lrkk.no/Arsmeldinger/innkalling_2017_31-januar.pdf


 
Varemedlem Frode Flaa er ikke på valg. Varemedlem Caroline Wiseth er på valg 
i år. Tilbyr å fortsette som vara.  
 
Dette betyr at følgende poster må besettes i år er leder, nestleder, kasserer og 
1 varemedlem. 
 
 
Innstillingen fra valgkomiteen for årsmøte 2017: 

● Leder, Per Madsen 
● Nestleder, Audun Gjevre 
● Kasserer, Per Anders Bang 
● Styremedlem, Solveig Thoresen 
● Varemedlem, Caroline Wiseth 

 
Dessverre har Per Madsen av personlige årsaker ombestemt seg før årsmøtet. 
Valgkomiteen har dermed ingen kandidat til ledervervet. 
 
Årsmøtet vedtar: 
Det skal avholdes ekstraordinært årsmøte før 31. mars for å velge leder til 
klubben. Nåværende valgkomite gis mandat til å jobbe videre med å finne en 
lederkandidat.  
 
Frem til ekstraordinært årsmøte fortsetter Peter Obel som leder. 
 
Valgkomiteens øvrige innstillinger vedtas. 
 
Styret 2017: 

● Leder, Peter Obel (frem til ekstraordinært årsmøte) 
● Nestleder, Audun Gjevre (på valg 2018) 
● Kasserer, Per Anders Bang (valgt for 2 år) 
● Styremedlem, Solveig Thoresen (valgt for 2 år) 

 
Varemedlemmer 2017: Frode Flaa (på valg 2018) og Caroline Wiseth (valgt for 
2 år) 
 
De nye styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon og Hanne takket 
avtroppende styremedlemmer for innsatsen. 
 
Peter avslutter årsmøtet. 
 
 



Sign/Jan Flohr (referent) 
 
Sign/Per Willy Næsseth Sign/Pål Eirik Alrek 
 
Lillehammer 9. februar 2017 
 

 


