
Protokoll styremøte inkl utvalgledere LRKK  

Dato/Tid 22.11.2018 

Sted Naustet 

Tilstede Solveig, Arve, Audun. Per Anders meldte forfall. 

Referent Audun 

 

Sakliste 
 
1. Innledning 
 
2. Økonomi 
 
3. Oppsummering og punkter fra møtet med utvalgslederne 
 
4. Klubbhåndboka 
 
5. Staus pågående arbeid 
 
    - Valgforberedeleser 
    - Arbeide med lensa 
    - Capser og t-skjorte 
    - Innspill til utstyrsutvalget 
 
6. Eventuelt 
 

 

 

 
 
 
Sak 1 – Innledning 
 
Styreleder oppsummerte etter møtet med utvalgslederne, og ser det som viktig at vi 
fortsetter med disse møtene. Mange gode erfaringer og innspill. Styret vil se på de ulike 
forslag som ble diskutert. 
 
Etter dialog med styreleder i båtforeningen må det settes opp et møte mellom styrene over 
nyttår. 
 
 
 



Sak 2 – Økonomi 
 

Kasserer meldte forfall. Uendret status. 

Kostnader relatert til reparasjon av pipe må betales i år. Kasserer følger opp. 

Innspill til budsjett 2019 er sendt ut internt i LRKK, se vedlegg. 

 

Sak 3 – Oppsummering etter møtet med utvalgslederne 
 
Beslutning 1 
Ref div dialog rundt adgangskort / rutiner for nye medlemmer/rologg, foreslås herved at det 

oppnevnes en arbeidsgruppe med følgende mandat:   

 
Gitt Peter sitt forslag til nytt system for adgangskontroll, vurder dette, samt se 
nærmere på om prosessen fra nye medlemmer registreres til de finnes i rologgen kan 
automatiseres.  

 
Arbeidsgruppen består av 
Kai, Trond, Pål Eirik, Per Anders og Audun (koordinator) 
 
Beslutning 2 
Medlemsmøter gjennomføres like før sesongstart og rett etter sesongslutt. 
 
Beslutning 3 
Ref utfordring om penger på bok, denne saken ønsker styret at blir diskutert på årsmøtet. 
 
Beslutning 4 
Styret beslutter at sommerfest skal gjennomføres årlig. Ansvaret for organisering går på 
rundgang i klubben. Først ut er styret. 
 
Beslutning 5 
Info til nye medlemmer. Styret synes at vi fom neste sesong skal gjeninnføre rutinen med at 
nye medlemmer får en «introduksjonsblekke» i hånda ved innmelding. Hanne hoster fram 
versjonen med farger og oversender styret.  
 
Beslutning 6 
Styret er vel vitende om at utstyrsutvalget har for mange oppgaver, og vil prøve å iverksette 
tiltak for å avlaste utstyrsutvalget fram mot neste sesong. 
 
Beslutning7 
Frodes forslag knyttet til godkjenning av instruktører, turledere og trenere.; Styret har 
vedtatt forslaget. To parallelle løp videre: 1) det jobbes videre praktisk med forslaget, hvem 
skal utvalget bestå av, gjennomføring av møte nr 1 osv.   2) forslaget bakes inn i 
klubbhåndboka. 
 
 



Oppfølging 
Padlevenn/padlefadder; veldig godt forslag. Diskuteres videre, først i kursutvalget. 
 
Resterende innspill jobbes det videre med. 
 
 
 
 
 
Sak 4 – Klubbhåndboka 
 
Revidering av klubbhåndboka er nå i kjømda. Frode har bakt inn HMS-dokumentet mm.   
Ny struktur besluttes i disse dager. Fordeling av arbeidsoppgaver utføres og kommuniseres i 
løpet av uke 49. 
 
Sak 5 – Status pågående arbeid 
 
 - Valgforberedeleser; hvem er på valg 
 Arve, Solveig, Per Anders og Caroline Wiseth er på valg. 
 Styrets innstilling for valgkomite 2018  

Jan Flohr (Leder), Anne Salberg, Dag Johnny Nedberg 
 Styret inviterer valgkomiteen til en liten prat snarlig. 
 
- Capser / t-skjorte / logo 
 Mål logo; 2 alternativer klart til årsmøte 
 Mål capser/t-skjorter; klart til sesongstart 
 Beslutning; LRKK kjøper inn printer som skal brukes i grafisk sammenheng i klubben. 
    
- Arbeide med lensa 
 Pågående og under konroll   
 
 
- Framdriftsplan til årsmøte (Arve) 
 Pågående og under konroll  
 
 

Sak 6 – Eventuelt 
 
Vannscoter-saken i sommer 

Det blir et møte mellom styrene i LRKK og båtforeninga etter nyttår. Styret vil her påpeke at 

båtforeninga forholder seg til eksisterende regler knyttet til lek med vannscooter hva gjelder 

hastighet ved land og at hvis disse ikke overholdes forventer vi at de som bryter loven 

eksluderes fra båtforeningen. I tillegg informere om tiltak vi har iverksatt i denne forbindelse 

i LRKK. 

 

 



 

 
 
Henry Cummings 6 år 
 

 
 
Styret har ønsker  å påskjenne Henry’s entusiasme rundt padling med en liten 

oppmerksomhet. Styreleder tar saken videre. 

 
Nettsidene; infoen om styret er ikke oppdatert siden 2017.  
Fint om webmaster Trond endrer i tråd med årsmøteprotokollen. 
 
Dato for årsmøte er ikke fastsatt, men blir trolig torsdag 7. mars 2019. 
 
Neste styremøte blir torsdag 10. januar kl 19-21. Innkalling er sendt. 
 
 

Lillehammer 26.11.2018 

Audun Gjevre 

Nestleder LRKK 



 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


