
 PROTOKOLL 

Årsmøte  

Lillehammer Ro -og Kajakklubb, 

 7. Mars 2019, kl 1830-21:00 

 

1. Godkjenne stemmeberettigede, innkallingen og saksliste  

Styrets leder, Arve Senderud ønsket velkommen.   

Regler for stemmeavgivning ble presisert og 
fremmøteregistrering ble foretatt. 12 medlemmer i tillegg til 4 
styremedlemmer var tilstede. 16 stemmeberettigede og årsmøtet 
var dermed beslutningsdyktig 

Både innkalling og saksliste m/vedlegg var sendt ut på forhånd. 

Årsmøtets vedtak  

- Innkalling GODKJENT, saksliste GODKJENT  

 

 

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

Styreleder la frem styrets forslag: 

Ordstyrer: Per Anders Bang. Referent: Solveig Thoresen. 
Underskrift: Peter Obel og Arve Senderud  

 

Årsmøtets vedtak  

- GODKJENT  



 

3. Årsberetning 2018  

Årsberetningen ble sendt ut til samtlige medlemmer i forkant av 
årsmøtet. I tillegg ble den også lagt ut på klubbens hjemmeside 
Styreleder gjennomgikk årsberetningen punktvis for årsmøtet.  

Årsmøtets vedtak  

- GODKJENT  

 

4. Regnskap  2018 

Styrets kasserer gikk igjennom regnskap og balanse for 
regnskapsåret 2018. Noen få oppklarende spørsmål ble stilt og 
besvart. 

I tilfelle en total skade på hele  klubbens anlegg i Vignesvika ba 
Årsmøtet om at styret besørge en klarlegging av hva som reelt 
dekkes av forsikringen og med hvor mye, Dette for å sikre at 
både hus, båter og annet utstyr som klubben eier er riktig 
forsikret.   

Årsmøtets vedtak 

- Regnskap 2018 GODKJENT  

 

5. Innkomne saker  

1) Det er ikke mottatt noen innkomne saker fra klubbens 
medlemmer. 

 

2) Styret valgte å informere om spesielt utvalgte saker til 
årsmøtet: 



- Klubbhåndboka.  

Status i arbeidet ble presentert  og årsmøtet vil at styret fortsetter 
å jobbere videre med klubbhåndboka. 

- Nøkkelkortsystemet. 

Status i arbeidet og arbeidsgruppens anbefaling med å forenkle 
nøkkelkortadministrasjonen ble presentert. Årsmøtet er enige i 
arbeidsgruppens anbefaling.  Plastbrikken legges til side og 
erstattes med en felles kode som skiftes x antall ganger i året. 
Styret jobber videre med saken. 

- Lønnet klubbvert. 

Forslaget ble presentert og forslag ble godt mottatt. Styret jobber 
videre med fremover med en evt flere klubbverter. 

- Utvalg for å godkjenne kursinstruktører, turledere, etc . 

Forslag ble presentert og diskutert. Litt forskjellig syn og 
meninger kom frem. Årsmøtet gav ikke sin fulle tilslutning til et 
eget utvalg for dette. Styret jobber videre med dette  

- Profilmateriale.  

Arbeidet ble presentert og styret jobber videre med å fremskaffe 
dette.  

 

Styreleder orienterte vedr brygge planer fra  Båtforeningen.  

Ingen umiddelbar fare for brygge i bassenget rett utenfor 
naustet. Styret holder kontakt med Lillehammer kommune for å 
følge utviklingen av eventuelle tiltak. 

 

 Årsmøtets tilbakemelding    

- FORNUFTIG INNRETNING OG ARBEIDET KAN FORTSETTE  



 

6. Fastsette medlemskontingent og avgifter i klubben.  

Klubben har en god og sunn økonomi. Usikkerhetene på 
inntektssiden er i første rekke knyttet til variasjoner i 
medlemsmassen samt nivået på antall kurs og kursdeltagere.    

Styret anbefalte derfor at medlemskontingent og avgift for 
plassleie beholdes som i 2018,  

- Enkeltmedlemskap kr 500,-,  
- Plassleie kr 400,-  
- Nøkkekort kr 0,-      

 

Årsmøtets vedtak 

- GODKJENT   

 

7. Budsjett 2019 

Kasserer la frem klubbens budsjettforslag for 2019 med 
forklaringer til enkelte av budsjettpostene. Noen få oppklarende 
spørsmål ble stilt og besvart. 

Årsmøtets vedtak 

- GODKJENT 

  

 

 

 

 



8. Klubbens organisasjonsplan  

Klubbens organisasjonsplan ble vist og diskutert kort og det ble 
ikke vedtatt noen endringer i klubbens organisasjonsplan.  

 

Årsmøtets vedtak 

- INGEN ENDRINGER  

 

9. Valg  

Valgkomiteens leder Jan Flohr la frem en oversikt over valgte 
representanter i klubben for 2018 samt valgkomiteens innstilling 
for 2019:  

 

For 2018 har Styret bestått av: 

Leder, Nestleder, Styremedlem, Kasserer, Varamedlem (1)  

 

- Arve Senderud (på valg) Audun Gjevre (ikke på valg) Solveig 
Thoresen (på valg) Per Anders Bang (på valg)  

Caroline Wiseth (på valg) Hilde Rindal (ikke på valg) 

Andre årsmøtevalgte tillitsverv i 2018: Revisorer: Jørn Gunnar 
Kleven (2020) og Jacob Jacobsen (2020) - (ikke på valg)  

Valgkomite: Jan Flohr, Anne Salberg og Dag Johnny Nedberg 
(alle på valg)  

 

 

 



Valgkomiteens innstilling for 2019  

Leder: Arve Senderud (til 2020)  

Kasserer: Per Anders Bang (til 2021) 

Styremedlem (1): Solveig Thoresen (til 2021)  

Styremedlem (2): Hilde Rindal (til 2021) 

Varamedlem (1) til styret Anders Klougert (til 2021) 

Varamedlem (2) til styret Stig Kjartan Eliassen (til 2021) 

 

Representanter til roting og padleting: Valgkomiteen foreslår at 
styret velger representanter fra styret til å delta, slik at det nye 
styre kan få innblikk i organiseringen av henholdsvis ro forbundet 
og padleforbundet. I tillegg til å bygge nettverk mot andre 
klubber.  

 

Styrets innstilling for valgkomite 2019 

Jan Flohr (Leder), Anne Salberg, Dag Johnny Nedberg 

 

Årsmøtets vedtak 

- GODKJENT 

 

 

 

 

 



10. Eventuelt  

1) Styret valgte å nytte anledningen til både å honorere og takke 
noen av medlemmene for innsatsen i 2018:  

- Trond Holmestad for innsats med klubbens webside og 
implementeringen av klubbens rokort løsning. 

- Ingebjørg Amelie Lingås for innsats med klubbens regnskap.  

- Caroline Wiseth som går ut av styret som varamedlem 

- Pål Eirik Alrek for administrasjon og ledelse av klubbens 
kursaktivitet.  

- Per Tore Granli for administrasjon og ledelse av utstyrsutvalget.  

- Frode Nordvik Flaa for administrasjon og ledelse av    
elveutvalget,  

- Hanne Jarmann Larsen for administrasjon ledelse av 
Flattvann/havutvalget. 

 

 

Referatet signert og godkjent:  

          

Solveig Thoresen                       Peter Obel                       Arve Senderud  

Solveig Thoresen              Peter Obel          Arve Senderud 

  Referent                    Medlem            Styreleder 

 

 


