
 

 
 1. Innledning  Styreleder  
- Refererte styrets arbeid etter sommersesongen  
 
2. Økonomi             Kasserer  

- Intet nytt siden forrige møte  

- Refererte hvor vi får støtte, samt den positive utviklingen  
i medlemsmassen og kursvirksomheten  
 

3. Samtaler med Jan Mehus  Klubbvert /alle  
- Positive tilbakemeldinger i klubben jf. pkt. 4  
 

 a. Styrets forventninger:  

- Ønske velkommen  

- Praktisk assistanse til nye medlemmer  

- Oversikt over aktiviteter  

- Orden i og rundt naustet  

- Kontaktperson for nye og usikre medlemmer  
 



 
 b. Innspill fra Jan Mehus:  

- Klubbvert, en fin og mangesidig oppgave  

- Bygge identitet  

- Formidle klubbens behov og oppfordre til å bli kursledere, aktivitetsledere ...  

- Ønsker en tur-perm med tips og turbeskrivelser for nærområdene, Helgøya, 
Næra, Espedalsvatnet, Fjorda etc. med kart. Motivere medlemmene til å dra på 
tur på egenhånd. Jan er i gang.  

- Ønsker medlemsmøte eller annen dialog som kan synliggjøre enkeltmedlemmer 
og deres forventninger til klubben.  

- Aktiviteter for barn og ungdom. Jan følger opp gryende initiativ.  

- Skal klubben tilby tjenester til personer med spesielle behov?  

-   Har dialog med Per Madsen med fler ang. «padle led Innlandet».  

- Grill og kos er viktig !!!  
 
 c. Veien videre:  

-   De enkelte innspillene vurderes formidlet videre til utvalgene og evt.      
 medlemsmøter.  

-   Diskutere kva som er klubbens ansvar og hva som skal overlates til hver enkelt.  

-   Legge til rette eller kontrollere?  
 
4. Oppsummering av inntrykk fra utvalgslederne  Alle  

- Styret og utvalgslederne sitter med et samlet inntrkk om at sesongen 2019 har 
vært en god sesong for klubben.  

- God planlegging og gjennomføring av aktivitet I alle utvalg har gitt medlemmene 
gode tilbud.  

- Svært positivt med klubbvertfunksjonen og denne bør fortsette.  

- Noen justeringer kan med fordel gjøres til neste års sesong.  
 
5. innkomne saker  Alle  

- Det er fremmet en sak for behandling i styret i mail fra Peter Obel.  
- Forslaget fra noen av klubbnes medlemmer om at klubben tentativt neste år 

anskaffer en badstue til bruk primært for klubbens medlemmer. Denne gruppen 
ber om at styret evt oppretter et utvalg for å utrede og forberede saken til 
årsmøtet I 2019.  

 
- Styret diskuterte saken.  
- Et enstemmig styre er enig i at:  
- Ideen er spenstig.  

- Styret er i tvil om hvor mange i klubben som faktisk ønsker dette.  

- Timingen for en flytende badstue er dårlig i forhold til at vi for tiden er i dialog med 
båtforeningen om tilgjengelig plass, hvor klubben klart og tydelig uttaler at vi 
trenger området for klubbens kjerneaktiviteter.  

 



 
- Et samlet styre er uenig i å bruke mye av klubbens oppsparte midler til dette formålet.  
 
Konklusjon:  
- Med bakgrunn i overnevnte ønsker et samlet styre, på nåværende tidspunkt, ikke å 
opprette et utvalg for å gå videre med disse planene.  
 
 
6. Eventuelt  Alle 
- intet  
 
 
7. Neste møte: 5. desember 2020  
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