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1. Innledning         
 
Styreleder hadde en kort innledning, ingen spesielle saker siden sist styremøte.  
Dette er siste styremøte før årsskiftet og fokus nå mot slutten av året er på regnskap 
og økonomi.  
 
 
2. Økonomi   
         
Status: resultatregnskapet pr 30.11.19 viser et overskudd på ca 70 000 NOK.  
 
Styret gjennomgikk og behandlet lønn/godtgjørelse for Montebello oppdraget. 
Godtgjørelsene vil utbetales i løpet av desember. 
 
Regning fra elveutvalget på Blå Antix legges til betaling ASAP. 

 
 
3. Innkomne saker 
 
Ny lovnorm for idrettslag ble vedtatt på Idrettstinget på Lillehammer i mai-19, og har 
virkning fra 01.01.2020 (se vedlegg). Lovnormen er nå behandlet og vedtatt av styret 
i LRKK. 
 
Tre viktige endringer som påvirker allerede førstkommende årsmøte: 

• Kontrollkomite og begrepet revisor er endret til «KONTROLLUTVALG». 



• Kontrollutvalg skal alle idrettslag ha uansett størrelse, og utvalget skal 
bestå av minst to medlemmer og minst ett varamedlem. I praksis betyr dette at 
lovpålagte som skal velges er minimum 11 personer. 

• Valgbarhetsbestemmelsene: 
o Man er valgbar – og har stemmerett – det året man fyller 15 år (endret 

fra å måtte være fylt 15 år). 
o Arbeidstaker i over 20% stilling eller godtgjørelse over 1G er ikke 

valgbar 
o Medlem med økonomisk særinteresse i driften av klubben, som 

overstiger 1G er ikke valgbar 
 
Det publiseres en egen sak om den nye lovnormen på lrkk.no innen årsskiftet. 
 
 
4. Årsmøte / fremdriftsplan  
     
Årsmøte blir tirsdag 3. mars kl 18-21. Fremdriftsplanen gjennomgås nærmere på 
neste styremøte, som blir torsdag 9. januar kl 1900.  
 
5. Møte med valgkomiteen  
 
Styret anser det som viktig at styret og valgkomiteen er samkjørte og inviterer derfor 
valgkomiteen til neste styremøte 9. januar.  
 
 
6. Eventuelt  
 
Klubbens epost adresser er nå som følger:  

      
 
 
Lillehammer 5.12.2019 
Audun Gjevre 
Nestleder 
 

    



 


