
 

Protokoll styremøte LRKK  

Dato/Tid 04.04.2019 

Sted Naustet 

Tilstede Arve, Per Anders, Audun, Hilde og Solveig. 

Referent Audun 

 

Sakliste 
1. Innledning 
2. Økonomi 
3. Årsmøte / fordeling av oppg 
4. Vararepresentantene til styret 
5. Søknader om aktivitetsmidler 
6. Båtforeningen 
7. Evt 

 

 
 
 
 
 

Sak 1 – Innledning  
 

Vi er i rute til sesongstart 😊 
 
Sak 2 – Økonomi  
 
Regnskapet er ajourført pr 1.4. Kontingentene er sendt ut, frist 15.4. 
Noe innkjøp har startet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 3 – Oppsummering etter årsmøtet / fordeling av oppgaver  
 
For å sikre fremdrift er det utpekt fremdriftsansvarlige for sentrale arbeidsoppgaver for 
styret i etterkant av årsmøtet: 
 
 

Oppgave Ansvarlig i styret Første milepæl 

Klubbhåndboka Audun, Arve  

Adgangskontroll / 
nøkkelkort 

Audun / Per 
Anders 

1. mai 

Klubbvert Arve,Hilde, Solveig  
Forsikringer Arve,Per Anders  

Samordnet 
rapportering 

Arve, Per Anders  

Profilering  Solveig, Hilde  

Produktkontrollloven Arve, Audun, Hilde, 
Solveig 

 

Møte med 
Båtforerninger 

Arve  

 
 
Sak 4 – Vararepresentanter til styret   
 
Styreleder skriver til vararepresentantene, informerer om at de får invitasjoner til 
styremøtene og protokoller i etterkant og avklarer i hvilken grad de ønsker å delta i 
styrearbeidet. 

 
 
Sak 5 – Søknader om aktivitetsmidler  
 
- Klubbsamling Porsgrunn kr 21.000,-  

LRKK dekker 10.000 og garanterer for gjenstående.  
- Gjennomføring av sikkerhetskurs elv kr 10 000,- «instruktørlønn»,  

godkjent med en forutsetning 
- Gjennomføring av kurs i “tur m elvekajakk”  kr   2 500, “instruktørlønn" 
 godkjent 

- Gjennomføring av videokveld 11. april  kr   2 000, “bevertning” og avhengig av oppmøtet 
 LRKK dekker 1000,- 
  
 
Sak 6 – Møte med Båtforeningen  
 
Tema i møtet med båtforeningen snarlig er:  
- Trygg og sikker ferdsel for de som ferdes på Mjøsa 
- Byggeplaner – juniorbrygge 
Styreleder koordinerer og kommer tilbake. 



Sak 7 – Eventuelt 
 
 
Bli medlem 
Teksten om å bli medlem på nettsidene, skal endres før sesongstart. Per Anders og Audun 
lager et forslag til ny tekst som diskuteres på utvalgsledermøtet torsdag etter påske. 
 
Oppdatering av epostadresser 
Det er nødvendig med en oppdatering av klubbens epostadresser. Dette skal være utført i 
god til før sesongstart. Tas opp på utvalgsledermøte nevnt over. 
 
Kickoff ny sesong 
Dato ikke satt. Solveig sjekker opp fram til neste møte.  
 
Neste møte 
Torsdag 25. April  m/utvalgsledere. Invitasjon er sendt.  
 
 
 
Lillehammer 04.04.2019 

Audun Gjevre 

Nestleder LRKK 
    

 


