
 

Protokoll styremøte LRKK  

Dato/Tid 25.04.2019 1900 - 2100 

Sted Naustet 

Tilstede Arve, Per Anders, Audun, Hilde, Solveig. 
Frode, Peter, Pål Eirik og Hanne. 

Referent Audun 

 
Hovedhensikten er gjensidig oppdatering samt  
samtaler og diskusjoner rundt sentrale saker i klubben. 
 
Spesielt viktig på vårmøtet er det at vi ser fremover og  
forsikrer oss at vi er klare til å møte årets sesong.   
 

Sakliste 
1. Oppdatering fra styret 
2. Oppdatering fra utvalgene 
3. Oppsummering og avslutning 

 

 
 
 
 

 
Sak 1 – Oppdatering fra styret                                  
 
Kort gjennomgang av styrets pågående oppgaver  m/hovedvekt på  

• Status  klubbvert, se eget vedlegg 

• Status vedr  adgang tll naustet med enkel kode, se eget vedlegg  

• Endringer på nettsidene; Medlemsskap + Mailadresser   
o Se egne vedlegg 

• Gjennomgang av merknad til mottatt nabovarsel fra Lillehammer Båtforening (Arve) 
o Se eget vedlegg 

• Kick off  blir mandag 3. Juni, Flattvann/Hav v/Hanne mfl organiserer.  
 
 
 
 
Sak 2 – Oppdatering utvalgene                                  
 
Kort oppdatering fra de utvalgene  



 
Hav/Flattvann (Hanne ) 

• Godt i rute 

• Mandagspadlingene starter 3.6 

• Næratur rett etter kickoff 

• Fellestur, Langøytangen fyr (Porsgrunn), fredag til fredag 19-26.7, 12 sengepl 
o Krav: grunnkurs hav 

• Nærtur i kjømda 

• Rangøysamlinga 
 
Kurs (Pål Eirik) 

• Start uke 21 (mandag 20.5, ons 22.5) 

• Grunnkurs hav 2 uker etterpå 

• 2 intro og sikkerhets, uke 24 og 25 

• Grunnkurs hav  

• Kurs for barn/ungdom 

• Flere kurs i august 😊 Legges ut 1. juni 

• Uavklart; lønning av assistenter 
 
Elv (Frode) 

• Utvalget, Frode, Jens Kåre, Terje, Roger & Oddbjørn 

• Innkjøp; kajakker kjøpt ihht budsjett, brukt slalomkajakk gjenstår 

• Noen båter vrakes i år 

• Stor aktivitet i bassenget i vinter 

• Videokveld i Naustet gjennomført før påske 

• Aktiviteter; fast onsdagspadling (vaktliste) 

• Grunnkurs 22-23 juni 

• Mulit day kurs en helg med overnatting 

• Sikkerhetskurs 10-11 august (kurs 2 etter grunnkurs) 

• Mange festivaler, først ute er trøndelagsrunden 
 
Ro (Peter) 

• Torsdagsroing med erfarne roere 
 

 
Utstyr (Peter)  

• 1 båt kjøpt på flattvann, 1 gjenstår 

• Noe vedlikehold er utført i løpet av vinteren 

• Rydding i båtparken er utført, noen havnet på Roverudmyra 
• Viktig å få laget mer permanent feste for flytebrygga.  

• Dugnad blir 11-12 mai 
 
Webansvarlig (Trond) 

• Pc monteres etter møte 

• Rologgen er oppe (via appen) 

• Aktivitetskalender oppdateres Trond 



 
 

Sak 3 – Eventuelt / avslutning 
 

• Bør onsdagsløpet flyttes til tirsdag? 
 
 
 
 
 
Lillehammer 25.04.2019 

Audun Gjevre 

Nestleder LRKK 
    

 


