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1. Innledning 

 

• Velkommen til styremøte vi nettet. Fint at vi kan gjøre det på denne måten når 
landet og idretten er i en helt spesielt situasjon. 

• Styret skal si seg godt fornøyd med gjennomføring av årsmøtet 2020 den 3 mars. 
Takk til alle for gode forberdelser og fine presentasjoner. God stemming. Protokollen 
er ferdig utarbeidet og undertegnet slik årsmøtet vedtok. Ligger på LRKK.no 

• Fokus og innsats nå fremover må være å forberede klubbens aktivitets sesong og 
oppfølging av årsmøtets vedtak.  

 

2. Økonomi 

 

• For årstiden normal behandling av innkommene fakturaer  er pågående. 
 
 

 

 



3. Innkommende  saker  

 

Sak 1. Mottatt fra Lillehammer kommune. Høringsbrev - forprosjekt for tiltak på avlastet E6 

Øyresvika- Storhove. Frist for tilbakemelding er 24. april. 

 

• Styret har gått igjennom høringsbrevet og kan ikke se at dette har negative 
konsekvenser for LRKK.  En evt tursti I tilknytning til gamle E6 velger styret å se på 
som positivt. Tiltaket berører ikke klubbens område på Vignesodden. Repr fra styret 
deltar evt på informasjonsmøte vedr forprosjektet. 

 

Sak 2. Mottatt fra leder elveutvalget Frode Nordvik Flaa – Søknad om aktivitetsmidler (kr 17 

000,-) til gjennomføring av teknikkurs elv og aktivitetslederkurs elv. I tillegg søkes de støtte 

(kr 6000,-) til å støtte klubbtur i begynnelsen av mai til Voss.  

 

• Styret innvilger søknaden under forutsetning av at aktivitetene kan og blir 
gjennomført.  Understøttelse av aktiviteten vil løfte klubbens kompetanse og bidra til 
at flere er istand til og forplikter seg til å lede organisert aktivitet innenfor klubbens  
elvepadleraktiviteter. Mao beløpet på kr 17.000 innvilges, gitt forutsetningene. 

• Ved gjennomføring evt klubbtur, finner styret det riktig at 50 % av 
overnattingskostnader dekkes av deltakerne selv. Maksimalt støttebeløp er 6000 ihht 
i mottatt søknad. 

 

Sak 3.  Mottatt fra Oddbjørn Nordvik Flaa – Søknad om økonomisk støtte (kr 5000,-) for å 

dekke deltageravgift på VM i  brottpadling på Voss herunder og utgifter til reise og 

forberdelser til arrangementet. 

 

• Styret innvilger søknaden under forutsetning av at de organiserte konkuranser kan og 
blir gjennomført.  Oddbjørn Flaa sine aktive bidrag til å løfte og ivareta klubbens 
elvepadlermiljø er høyt verdsatt og klubben forventer at du fortsetter å bidra til 
klubben med denne positive aktiviteten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Årsmøtet 2020 

 

Hovedinntrykk 

 

• Styret er godt fornøyd med gjennomføring, vedtak, fremkommne forslag og 
stemning. 

• Takk til Per Anders som gjorde velegnede lokaler ved Lillehammer Videregående 
skole tilgjengelige for klubben. 

• Flertall av årsmøte deltakerne var kvinner. 
 

Oppgaver og tiltak. 

 

• Implementering av Kontrollutvalget som del av klubbens organisasjon ila 2020 

• Utarbeide føringer for disponering av klubbens evt fond og kapital. Presenteres på 
årsmøtet 2021. 

• Forsette arbeidet med klubbhåndboka. 

• Sammen med utstyrutvalget, planlegge og drifte klubbens Naust og uteanlegg.  

• Implementere ny logo i klubben inkl budsjett for 2020 

• Sende ut kontingent / ny adgangskode medio april.  
 

 
5. Korona pandemien 

 

Evt konsekvenser for klubben utover våren og sommeren. 

 

• Alt avhenger av utviklingen av pandemien og hvilke tiltak Norske myndigheter 
innfører 

 

• Klubben og den enkelte skal samvittighetsfullt og fortløpende følge opp føringer gitt 
fra Norske myndigheter og den nasjonale idrettsorganisasjonens ledelse. Dersom 
tiltakene varer når padlesesonger kan starte, må det gis føringer fra klubbens styre. 

 

• Evt kanselering/begresning av kurs kan bli aktuelt. 
 

 

 



Informasjon ut til klubbmedlemmene 

 

• Detaljert relevant informasjon om hva som er tillatt og hvordan klubbens 
medlemmer skal forholde seg formidles fortløpende til klubbens medlemmer på 
Facebook, LRKK.no, epost og ved oppslag i naustet.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

• Dersom større sviktende inntekter til klubben ifht vedtatt budsjett ser styret det 
riktig å begrense evt utsette bruk av årets investeringsbudsjett. 

 

 

6. Møte med utvalgsledere 

 

• Gjennomføres så fort som mulig etter at aktiviteter evt. kan gjenopptas.  

 

 

 

7. Neste møte 

 

• Styret ser an situasjonen, trolig blir neste møte i slutten av april / begynnelsen av 
mai.  

• Evt adhoc møter med utvalgte for å ivareta videre fremdrift (Kurs, Utstyr, Kontroll 
utvalgene)  

 
 
 
 
Lillehammer 02.04.2020 
Audun Gjevre 
Nestleder 
 

    
 


