
Protokoll styremøte LRKK  

Dato/Tid 23.05.2019 

Sted Naustet 

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

Referent Hilde og Solveig 

 

Sakliste 
 
1. Innledning        
2. Økonomi  
3. Innkommende saker  
4. Status på prosjektlisten 
5. Kalender gjennomgang 
6. Eventuelt  
7. Neste møte 
 

 
1. Innledning  
Ser ut til å stå foran en god sesong. Styret har hatt en telefonrunde med utvalgsledere og alt ser greit 
ut, ingen prekære saker meldt inn til styret. Utvalgene har gjort en god planleggingsjobb og mange 
bra aktiviteter er på gang. 
 
2.Økonomi 2019 
Innkjøpene ligger godt an i henhold til budsjett, medlemskontingent ser ut til å nå budsjett.              
Budsjett ser ut til å bli nådd. God kontroll på økonomien. 
 

3.Innkomne saker  
Ingen innkommende saker.  
Det har vært diskutert flytting av Onsdagsløpet, styret ønsker ikke å gjøre noen endring per dato. 
Onsdagsløpet blir uendret.  
 
4. Status på “prosjektlista”  

 

 Klubbhåndboka 

Intet nytt å melde 

 Adgangskontroll/Nøkkelkort 

Det meste er på plass. Melding om ny kode er sendt ut. Ingen negative tilbakemeldinger. 

Ny melding etter hvert som folk betaler kontingent. 

 Klubbvert 
Drøftet i møte med utvalgsledere. Gjennomgang av oppgaver. Alle er positive og  
Arve, Hilde og Solveig har hatt møte med Jan Mehus. Han har takket ja til å ha rollen i kommende 
sesong. Diskutert oppgaver med Jan - sosial hjelper og omsorgsrolle.  
Forsøksordning som evalueres etter årets sesong. 



 Forsikringer  
Arve har vært i kontakt med forsikringsselskap, Gjensidige. 

Ved totalskade f.eks. brann, dekkes gjenoppføring av bygg (helforsikret), samt inventar kr 

960 215,-. 

Forsikringen dekker ikke tap/skade på privat utstyr som er lagret i naustet. Hver enkelt må sørge 

for å ha nødvendig forsikring, evt. småbåtforsikring. 

Styret tar kontakt med utstyrsutvalget ang. gjennomgang og verdivurdering av utstyr som tilhører 

klubben. 

Dersom skade etc. ved arrangement i regi av klubben, så har Lrkk 

‘idrettslagforsikring’/ansvarsforsikring som dekker rettshjelp og erstatning.  

Sikkerhetsdokumentasjon må gjennomgås (vedtekter, klubbhåndbok, risikovurderinger og 

beredskapsplaner.) 

Medlemmene har også et personlig ansvar ved deltakelse på klubbens aktiviteter. Dette må 

tydeliggjøres bedre i klubbhåndboka. 

 Samordnet Rapportering 
Utført og godkjent av Brønnøysundregistrene 

 

 Profilering og merking 

Solveig og Hilde har søkt blant andre logoer for å finne ideer. 

Ønsker en enkel illustrasjon som beskriver elv, flattvann /hav og roing. 

Arbeidet fortsetter 

Illustratører er kontaktet 

Mål å ha alternative logoer klar til presentasjon på årsmøtet 

 

 Sikkerhetsdokumentasjon 

Henviser til pkt. om forsikringer 

        Arbeidet følges opp etter ferien 

 
5.  Kalender gjennomgang  
 

 Kurs: Er i gang, pause i juli 

 Elv: Onsdagspadlinger har startet, pause i juli. 
Flattvann/hav: Onsdagspadling er i gang. Næra 25. mai – repetisjon og egenredning. 
Mandagspadling starter 3. juni, pause i juli. 

 Kick off 3. juni 
 

6.  Eventuelt 
       Ingen innkommende saker. 
 
 7. Neste styremøte: 
 

 19. september kl 19.00 

 
 
 



 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


