Innkalling til Årsmøte i
Lillehammer Ro- og Kajakklubb
Torsdag 22. Februar 2018 kl 19.00 – 21.00.
Sted: I naustet på̊ Vingnes / Klubbhuset

Sakliste:
1. Åpning med: godkjenne stemmeberettigede, innkallingen og saksliste
2. Valg av ordstyrer, referent og to representanter til å underskrive referatet.
3. Behandle årsmelding for 2017. Se vedlegg.
4. Behandle regnskap for 2017 i revidert stand. Se vedlegg.
5. Behandle innkomne forslag og saker til årsmøtet. 1 stk; Se vedlegg
a) Forslag fra Peter Obel:
- Kontingentfritak for personer under 19 år
- Gratis ungdomskurs for barn unge
6. Fastsette medlemskontingent og avgifter internt i klubben.
- Medlemskontingent, plassleie og avgift for nøkkelkort til klubben.
7. Vedta budsjett for året 2018 . Se vedlegg
8. Behandle klubbens organisasjonsplan. Se eget vedlegg Klubbhåndbok LRKK, kap 2.
9. Valg av leder, styremedlem, revisorer, representanter til ting og møter i de organisasjoner
klubben er tilsluttet (Padle- og roting og Lillehammer Idrettsråd) ifølge innstilling fra
valgkomiteen, se eget vedlegg.
Valg av valgkomiteleder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
10. Avslutning

Lillehammer 8 . Februar 2018
Arve Senderud, Audun Gjevre, Per Anders Bang, Solveig Thoresen
Styret LRKK

Årsberetning for
Lillehammer Ro- og Kajakklubb
2017
1) Styrets sammensetning 2017
Leder:

Arve Senderud

Nestleder:

Audun Gjevre

Styremedlem:

Per Anders Bang

Styremedlem:

Solveig Thoresen

Vara:

Caroline Wiseth og Frode Flaa

Valgte funksjoner utenom styret:
Revisor :

Jørn Gunnar Kleven og Ole Wiseth

Valgkomite:

Jan Flohr Knudsen, Anne Salberg, Dag Johnny Nedberg.

Peter Obel var styreleder frem til 19 juni 2017.
Anne Salberg og Dag Johnny Nedberg gikk inn i valgkomiteen 19 juni 2017 og
erstattet dermed Hanne Jarman Larsen og Heidi Marie Kragerud.
Styret og klubben har i sin helhet gjennom 2017 hatt svært god hjelp og støtte fra Ass
kasserer Ingebjørg Amelie Lingås og Web ansvarlig Trond Holmestad.

2) Medlemstall
Klubben hadde ved årsskiftet 370 medlemmer. Dette er en økning på 50 medlemmer
fra fjoråret. 197 menn og 173 kvinner. 65 av klubbens medlemmer er 19 år eller
yngre. For øvrig fordeler medlemmene seg i forhold til alder slik;
- 0-5 år (1), 6-12 år (15), 13-19 år (49), 20-25 år (17), 26 + (288)

3) Styrets arbeid
Det er avholdt 6 styremøter, to medlemsmøter og ett møte med utvalgslederne.
Ekstraordinære årsmøter ble avholdt 29. mars og 19. juni 2017.
Styret har hovedsakelig jobbet med å ivareta klubbens administrative oppgaver.
Flere møter og kurs er gjennomført med Oppland Idrettskrets. Dette har vært
nødvendig for å erverve seg kompetanse i styrearbeid samt knytte og opprettholde
god kontakt med Oppland Idrettskrets
Styret er gitt i oppdrag fra årsmøtet 31. Jan 2017 å ivareta informasjonsflyt og kontakt
med klubbens utvalg og medlemmer. Oppdraget må løses over tid. Styret føler
oppdraget er ivaretatt og utvikles i riktig retning.
Styret er gitt i oppdrag fra årsmøtet 31. Jan 2017 å jobbe videre med klubbhåndboka
og klubbens organisasjonsplan. Styret mener dette er ”en og samme sak” og må
jobbes med under ett. Arbeidet har hatt god progresjon. Styret vil understreke
viktigheten av fremdeles å opprettholde god fremdrift på dette arbeidet. Ei god og
gjennomarbeidet klubbhåndboka og organisasjonsplan er et helt nødvendig
grunnlag for en effektiv og forsvarlig drift av klubben.
Styret er gitt i oppdrag fra årsmøtet å utarbeide retningslinjer for finansiering av
aktiviteter i klubbregi. Disse er utarbeidet og ligger i klubbhåndboka pkt 7.3.
En sosial klubbsamling ble arrangert i Naustet i slutten av august med positiv og god
oppslutning.

4) Aktivitet i klubben
a) Utvalgsrapporter
Årsmeldinger fra utvalgene er lagt ut på hjemmesiden under årsmeldinger og gjentas
derfor ikke her.
b) Aktivitet på vannet
Onsdagsløp har vært gjennomført med god oppslutning.
Ro miljøet i klubben er lite. Aktivitetsnivået blant roerne har i 2017 vært stabilt og på
tilsvarende nivå som tidligere år.
Elvepadling har vært gjennomført med god og økt oppslutning. Hovedsakelig en
gang pr uke i øvre del av Gausa. Andre elver i distriktet og regionen er også benyttet.
En del turer ut av distriktet har vært gjennomført. Disse har vært i privat regi.
Mange av medlemmene benytter klubbens anlegg i Vingnesvika som utgangspunkt
for sin padling og roing. Dette understreker viktigheten av et velfungerende
klubbanlegg å tilby sine klubb medlemmer.

c) Aktivitet i basseng
Stor aktivitet på Jorekstad har vært gjennomført i perioden Jan- Apr og Okt-Des.

d) Kursaktivitet
En stor og svært imponerende kursaktivitet har vært gjennomført også i år. Hele 121
personer har til sammen deltatt på kursene. Noe tilpassing av kursporteføljen har
også vært gjennomført. Aktiviteten i kursutvalget er et av grunnpilarene i klubben
med tanke på rekruttering, økonomi og sikker padling -og roing.

e) Kajakk ung
Ungpadling har vært gjennomført på onsdager. Miljøet er stabilt men med et noe lavt
antall deltagere. Gledelig at 4 nye jenter har deltatt. Erfarne ungpadlere bør kanskje
tilbys en smak på andre type kajakkaktiviteter.

5) Organisering og administrasjon
a) Båter og utstyr
I samråd med utvalgene valgte styret og prioritere innkjøp av mere utstyr til klubben.
Innkjøpene ble gjennomført seint på året da prisene normalt er noe mer rabaterte.
Komplettering av båter og årer har vært prioritert. Klubben er godt oppsatt med
utstyr. Vedlikehold på båter og innkjøpt diverse utstyr er utført.
For detaljer se årsmelding fra Utstyrsutvalget.

b) Hus og anlegg
Flere viktige ting knyttet til hus og anlegg er gjennomført. Dugnader, vedlikehold,
innkjøp av diverse utstyrt, telling, avhending av gammelt utstyr mm.
For detaljer se årsmelding fra Utstyrsutvalget.
En vedlikeholdsplan for klubbens anlegg over en 2-3 års periode bør utarbeides.
Dette vil sikre at anlegget fortsatt blir godt ivaretatt - spesielt i forhold til langsiktighet
og budsjettering.

c) Klubbadmin
Styret og Medlemsansvarlig har jobbet jevnlig gjennom hele året med god og
nødvendig støtte og bruk av Klubbadmin. Styret hadde behov for opplæring på
datastøtteverktøyet og fikk dette hos Oppland Idrettskrets. Klubbadmin er et svært
viktig verktøy for effektiv og forsvarlig drift av klubben. Kompetanse må finnes i styret
og i utvalgene på bruk av Klubbadmin.

f) Organisasjonsplan
Styret mener klubbens organisasjonsplan bør justeres. Den økte populariteten og
aktiviteten på Flatvann -og havpadlersiden er for lite synlig og fast i organisasjonen.
Etter å ha investert i og gjennomført kurs i klubbregi har medlemmene et lite synlig
og identifisert utvalg å gå til.

Arbeidet med klubbhåndboka har hatt god utvikling. Klubbhåndboka har nå et nivå
som gjør ”finpuss, justeringer. etc” mulig. Den bør tas i bruk og settes ”til prøve” i
det kommende året. Målet bør være at klubben til sommeren 2019 har en
gjennomarbeidet og ”ferdig utprøvd” klubbhåndbok og organisasjonsplan som
grunnlag for effektiv og forsvarlig drift av klubben. I dag ligger viktig informasjon
spredt utover og på altfor mange steder. Dermed blir viktig informasjon lite kjent og
lite tilgjengelig.

6) Økonomi
Klubben har en god og sunn økonomi. Høy kursaktivitet, mange medlemmer og
gode tilskudd fra offentlige bidragsytere kombinert med et fornuftig driftsbudsjett har
over tid gitt klubben en god økonomisk status.
Styret omprioriterte i høst ubenyttede økonomiske midler fra aktivitet til investering.
Mye nytt utstyr ble dermed innkjøpt i 2017. Dette ble gjort i samråd med utvalgene da
vi klart kunne se at klubben ville ende opp med et positivt årsregnskap. I det
kommende år burde innkjøp dermed kunne nedprioriteres noe.
Klubben bør det kommende år kunne prioritere noe økonomisk støtte til barne- og
ungdomssiden samt sponsing av kurs -og turaktivitet. Dette forutsetter imidlertid at
klubben har voksne og kompetente ledere til å ivareta denne type aktivitet!

7) Avslutning
Styret er av den oppfatning at 2017 har vært et godt år for Lillehammer Ro- og
Kajakklubb.
Det har vært et år med stor aktivitet i klubben og tilbudene til medlemmene er mange.
Etter obligatorisk kursing er utstyr, lokaler, ulike ro- og kajakktilbud og miljøer
tilgjengelig for alle klubbens medlemmer. Tilbudene er nok avhengig av den enkeltes
erfaringsnivå, ønsker, behov og prioriteringer.
Kursaktiviteten må fremheves som en av grunnsteinene i klubben med tanke på
rekrutering, økonomi og trygg -og sikker padling.
Klubben bør i det kommende år prioritere å konsolidere det man har og har igangsatt.
Skape oversikt og kvalitet på det eksisterende. Klubben har flere funksjoner i seg
som den skylder sine medlemmer og bidragsytere å jobbe videre med. Dette gjelder
både i forhold til organisasjon, aktivitet og innenfor administrative støttefunksjoner.
Dette for å gjøre klubben enda bedre. Vi mener imidlertid at de fleste av disse
områdene er kjente. Forutsatt fremdeles frivillig innsats og engasjement føler vi oss
trygge på at disse vil kunne følges opp i 2018.
Avslutningsvis vil styret takke utvalgsledere, alle øvrige klubbmedlemmer og
bidragsytere utenfor klubben for flott innsats og deltagelse gjennom driftsåret 2017.
Lillehammer den 8. Februar 2018
Arve Senderud, Audun Gjevre, Per Anders Bang, Solveig Thoresen
Styret

Forslag til årsmøtet
Forslagstiller er Peter Obel
Hei, mitt forslag er

 Gratis medlemskap i Lrkk frem til 19år (ingen krav til familiebånd/betalende voksen)
 Gratis ungdoms kursus for barn og unge.

Bakgrunn:
Jeg tror det blir vanskelig å få brukt "nok" midler på ungdom i klubben, men lett å sponse aktivitet for
gruppen på 40+. Vi har et uttalt ønske om økt aktivitet, men må finne gode og realistiske tiltak for å reelt få
gjennomført noe. Hvis barn og unge skal prioriteres må vi ta grep der tilgodeser disse.
Argument:

 Veldig mye enklere å administrere for klubben, når vi ikke trenger å sjekke relasjoner til betalende
voksen.
 God løsning i forhold til familier med dårlig økonomi
 klubben mister ikke inntekter, da vi pr i dag har veldig få om noen betalende under 19 år
 lever opp til idrettens hensikt

Forutsetninger:

 Barn uten "ledsager" i klubben må gå ungdoms kurs for å få rettigheter til bruk av klubbens
materiell, akkurat som vi forlanger av voksne.
 klubben finner en lønnet instruktør/aktivator via kursutvalget, til fast aktivitet 1-2 dager i uken og
sommerferie "kurs"
 klubben kan sette et limit for året på hvor mange av disse ungdoms medlemskap vi klarer å
avholde.

Mvh Peter Obel

