
Protokoll styremøte inkl utvalgledere LRKK  

Dato/Tid 08.11.2018 

Sted Naustet 

Tilstede Peter, Frode, Per-Tore, Hanne, Jan, Trond K., Per Anders, Solveig, Arve, Audun 

Referent Audun 

Hensikten med møtet er å samle inntrykk etter gjennomført sesong og samtidig dele 
informasjon og tanker fra  hverandres ansvarsområder, til felles beste for LRKK . 
 
Sakliste 
1. Innledning  
 
2. Info fra styret 
- Generelle inntrykk fra gjennomført sesong 
- Status økonomi 
- Årsmøtet 2019 
- Pågående arbeide 
 
3. Info fra utvalgslederene 
- Status og erfaringer fra gjennomført sesong 
- Rekkefølge:  Kurs, Utstyr, Ro, Elv og Hav/flatt 
 
4. Eventuelt 
- Momenter/saker til diskusjon 
- Neste møte 
 

 

 

 
 
 
Sak 1 – Innledning 
 
Kort introduksjon om hensikten med møtet v/ styreleder. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 2 – Info fra Styret 
 

1.  Generelt  

- En god sesong 
- Mange positive tilbakemeldinger fra medlemmene.  

(Stor aktivitet, økt medlemsantall, ingen ulykker, godt understøttet med økonomi og 

utstyr/anlegg). 

- En god del henvendelser fra ulike aktører 
 

2.  Økonomi 

- I all hovedsak god 
- Mindre avvik på enkelte budsjettposter (både inntekt og utgift) 
- Ser ut til å ende med et positivt resultat. 
- Se regnskap pr 31. okt nederst i denne protokoll 

 
3.  Årsmøtet 

- Slutten av februar (siste torsdag ?) 
- Rapport fra utvalgene til styret innen 15. Januar. 

 

4. Status pågående arbeide 

- Motta/registrere erfaringer fra årets sesong 
- Arbeide med lensa 
- Kontakt med båtforeningen, NPF, Vignes velforening 
- Klubbhåndboka 
- Administrative styrefunksjoner (øk komp) 
- Tidlig kontakt med valgkomiteen. 
- Luer og utstyr med signatur 
- Adgangskontrollsystemet 

 
 
Kommentar  
Utfordring til styret ift det faktum at klubben begynner å få mye penger på bok. 
Alternativer: badstu, midler til økt aktivitet, ruste opp anlegget, modernisering av utstyret, 
ruste opp det røde naustet med båter som kun brukes i kurssammenheng… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 3 – Info fra Utvalgslederene 
 
- Status og erfaringer fra gjennomført sesong 
- Rekkefølge:  Kurs, Utstyr, Ro, Elv og Hav/flatt 
 
NB! Denne protokollen vektlegger saker og innspill fra utvalgene som det må jobbes videre 
med. Det henvises til årsmeldingen fra det enkelte utvalg (som kommer rundt nyttår) for 
nærmere info om aktivitet og status. Unntak: utstyrsutvalget, status pr okt 2018 er vedlagt. 
 
Kurs 

Ønskelig med 2 kajakkpolo mål 
Ønskelig med bedre info i naustet ift klubb-regler 

For nye medlemmer; introduksjonsblekke? Hanne har en tidligere utgave… i farger 😊 
Er det dags for en litt større gjennomgang ift nettsidene våre, logo, info … 
Forslag om å innføre Padlevenn eller padlefadder etter endt kurs. 
 
 
Utstyr 

Mangler et husutvalg; kanskje lurt med et digitalt initiativ? 
Gressklippekalender? 
Status pr okt er vedlagt denne protokoll. 
 
Ro  
Intet å ta tak i. 
 

Elv  

Forslag om at klubben innfører et system for godkjenning av instruktører, turledere og 

trenere.  

Bruke rologgen også til elveaktiviteter? 

 

Hav/flatt 

 

Når gruppa er stor, må den deles. Det er nødvendig med 2 turledere pr tur. 

Organiseringen evalueres i løpet av vinteren 

 

 

 

 

 



Sak 4 – Eventuelt 
 
- Momenter/saker til diskusjon 
 
Oppfølging 

- Adgangskontrollsystemet 
- Medlemsmøter bør gjennomføres like før sesongstart og rett etter sesongslutt 
- Sommerfest ! 
- Utfordring til styret ift det faktum at vi begynner å få mye penger på bok 

o Styret forholder seg til årsmøtets vedtatte budsjett.  
o Denne saken ønsker styret at blir diskutert på årsmøtet. 

 
Neste møte  

- Med utvalgslederne blir i april 2019 
 

 
 
 
 

Lillehammer 08.11.2018 

Audun Gjevre 

Nestleder LRKK 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Lillehammer Ro- og Kajakklubb    

Resultatregnskap per 31.10.18     

  Regnskap Budsjett  Differanse 

  2018 2018  

Kostnader     

Adm. Kostnader  14311 20000 5689 

Inventar og utstyr  26125 10000 -16125 

Kajakk og routstyr  186516 120000 -66516 

Regnskapshonorar  0 0 0 

Kontingenter  1300 1300 0 

Lønn instruktører  34400 50000 15600 

Kontorrekvisita  1173 1000 -173 

Våtkort  8125 3000 -5125 

Mat på kurs  1066 1500 434 

Strøm  14528 15000 472 

Forsikring  0 22000 22000 

Utdanning av instruktører  0 4000 4000 

Diverse kostnader  10717 2000 -8717 

Tap på fordringer  0 0 0 

Porto  0 0 0 

Kjøregodtgjørelser  0 1000 1000 

Bespisning møter  1352 1000 -352 

Bankgebyr  7263 7500 237 

Diverse klubbaktiviteter  6755 50000 43245 

Sum kostnader   313632 309300 -4332 

     

Inntekter     

Medlemskontingent  130500 100000 30500 

Nøkkelkort  4800 7000 -2200 

Kursavgift falttvann og elv  82300 100000 -17700 

Båtutleie  0 5000 -5000 

Lagring av private båter  24000 18000 6000 

Vinterutleie av lagerplass  0 0 0 

Spes. Off. tilskudd  36659 35000 1659 

Moms.komp.  18914 20000 -1086 

Renteinntekter  0 0 0 

Sponsorinntekter  0 0 0 

Diverse inntekter  78197 15000 63197 

Sum inntekter   375370 300000 75370 

     

Årsresultat   61738 -9300 71038 

     

     
 


