
Protokoll møte med utv. Ledere LRKK  

Dato/Tid 12.04.2018  18:00 

Sted Naustet 

Tilstede Styret, Trond, Frode, Peter, Pål Eirk og Hanne 
 

Referent Audun 

Sakliste 
1. Terminliste kurs for sommeren 
2. Investeringer og innkjøp fremover 
3. Hav/flattvanns utvalgets oppstart 
4. Klubbhåndboka (spesielt  kap 4) 
5. Håndtering av en evt flomsituasjon i Mjøsa 
6. Digital rologg / adm av nettsidene 
7. Eventuelt 

 

 

 
Sak 1 – Terminliste kurs for sommeren 
 
http://lrkk.no/aktiviteter/kurs/ 
Start i uke 21, 6 intro og sikkerhetskurs, 2 grunnkurs hav og ett sikkerhetskurs. 
Kursoversikt for høsten publiseres 1. juni. 
 
 
Sak 2 – Investeringer og innkjøp fremover 
 
Kursutvalget og flattvann/hav ønsker seg sterkt en kajakkhenger. 
Ifm digital rologg og behovet for adm av nøkkelkort, er det ønskelig at klubben får opp en 
internettkobling i Naustet. I tillegg er det behov for en 2 pcer for å dekke begge behov. 
Anlegg; behov for reparasjonsarbeider knyttet til lekkasjen/pipa. Forsikringsoppgjør. 
 
Peter tar behovet for kajakkhenger videre. Trond/Peter snakker sammen ift behovet for 
pc’er. 
 
Sak 4 – Klubbhåndboka (spesielt kap 4) 
 
Settes til prøve fra mai og frem til årsmøtet i februar 2019. Spesielt kap 4 er viktig å få opp 
litt mer tekst på fra hvert utvalg. Se vedlagte innspill fra elveutvalget v/Frode. 
 
 
 
 

http://lrkk.no/aktiviteter/kurs/


 
Sak 6 – Digital rologg / adm av nettsidene 
 
Appen heter Rokort både på Android og Apple. Medlemmer og utstyr er lagt inn. 
Grunntanken er at turlogging prøves ut med appen i 2018 ved siden av eksisterende 
papirbaserte turlogg. 
 
Adm av nettsidene, hvert utvalg får egne brukere. Det lages en kort introduksjon  for 
hvordan nettsidene kan endres. 
 
 
 
Sak 3 – Hav/flattvannsutvalgets oppstart 
 
En fast padledag (lavterskel) innføres, mandager, fra juni. NB! 2 kurs kjøres på mandager. 
Hvaler 15-17 juni, Rangøysamlinga i september, Dalsland Kanotmaraton, Helgøya med 
overnatting en finværshelg. Hadde vært kjekt med en egen mailgruppe for kursdeltakere 
årlig. 
 
Innspillet fra Lars Bukkehave ift turer / betalt instruktør. Tas videre i første omgang av 
Hanne. 
 
 
Sak 5 – Håndtering av evt flomsituasjon i Mjøsa 
 
Det er ønskelig å opprette et eget utvalg for anlegget. 3-4 medlemmer er nødvendig. 
Å få opprettet utvalget er styrets ansvar. 
 
Fram til anleggsutvalget er etablert er det styrets ansvar å håndtere en evt flomsituasjon. 
 
 
Sak 7 – Eventuelt 
 
Spørsmål fra Peter; ønske om en pc til adm av nøkkelkort. I tillegg ønsker han en avklaring 
rundt når tilgangen på nøkkelkortene stenges for de som ikke har betalt medlemsavgiften. 
 
 

Lillehammer 12/04- 18 

Audun Gjevre 

Nestleder LRKK 

 

 

 


