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1. Innledning 

Styreleder ønsket velkommen. Agenda godkjent.  Går mot avslutningen på en god sesong. 
Informerte kort om at det blir boligbygging på Vignes ved båthavna. Positive ting synes å skje 
ifht økt aktivitet også rundt Romiljøet. 
 

2. Økonomi 

Kun mindre transaksjoner gjennomført siste måned. Situasjonen er uendret. 

 

3. Oppfølging av saker fra forrige møte 
  
Samtale med Lillehammer kommune. Bålbrenning (drivved) ikke å anbefale. Sender derfor 
ingen søknad i år. 
 
Avventer svar fra DNT mtp aktivitetstilbud. 
 
Åretta ungdomsskole er nysgjerrige på tilbud fra LRKK på vannet.  Pga CV 19 avventes dette 
til neste år. 
 
Møte om Padled Mjøsa gjennomført på Honne i regi av Fylkeskommunen, Arve deltok. LRKK 



ønsker å delta på prosjektet 
 

 

4. Innkomne saker 

a)  Fra Peter Obel    
 
- Forslag om innkjøp av nye årer til gammel åtter båt  
 
Styret er positive til innkjøp av nye årer men ber om at dette blir meldt inn i 
budsjettprosessen mot neste Årsmøte. Dersom det derimot beviselig er billigere for 
klubben  å gå til innkjøp av disse årene nå i år mener styret dette kan besluttes på 
møtet med utvalgslederne den 29 okt. 
 
- Vurdering av evt innkjøp av brukt firer robåt. 
 
Som nevnt er Styret positive til å støtte ro miljøet i klubben. Med basis i allerede 
eksistrenede båt park mener styret imidlertid at dette pr nå ikke er prekært og ber om 
at innkjøp blir meldt inn ifbm budsjettprosessen mot neste Årsmøte.  
 
Styret ønsket å presisere de mener det riktige er en behovsinnmelding av innkjøp 
forutfor vedtak på Årsmøtet. Dette sikrer en god forankring vedr bruk av klubbens 
økonomiske midler av klubbens høyeste organ.  
 
 
b)  Fra Utstyrsutvalget   
 
- Gjenstående innkjøp 2020 
 
Styret har diskutert innspill fa Utstyrsutvalget om resterende innkjøp i år. Innkjøp 
vedtatt av  Årsmøtet kan gjennomføres. Avvik fra innspill til budsjett som er vedtatt av 
Årsmøtet  ønsker styre diskutert og besluttet på møte med Utvalgslederne den 29. 
okt. 
 
     

5. POW (Program Of Work) for høsten og vinteren 

 
- Klubbhåndbok, klubbens vedtekts plattform og kortfattet info til medlemmen .  
  Hilde og Audun følger opp, eventuelt med bistand fra andre i klubben  
 
- Statuetter for disponering av klubbens økonomiske midler.  
  Per Anders følger opp. 
 
- Eget naustutvalg  
  Inntil etablert i klubben ivaretas dette av Styret og utstyrsutvalget. Diskuteres videre 
  med Utvalgslederne. 
 

6. Ambisjonsnivå for kontrollutvalget 



 
Innledende orientering med påfølgende diskusjon og gjennomgang ble gjennomført  
Besluttes og avtales på møte med Kontrollutvalget den 29. oktober. 

 
7. Neste møte 

29.  Okt  2020 kl 1800-2100 

- kl 18.00 -1900 med Kontrollutvalget 

- kl 1900 - 2100 med Utvalgsledere  

 Lillehammer 1.10.2020 

Solveig Thoresen 
Styremedlem 


