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1. Innledning 

Styreleder ønsket velkommen, gjennomgang av agenda, godkjent. 
 

2. Økonomi 

Inntekstsiden ser bra ut primært fordi vi ligger 50 000 over budsjett på medlemskontingent, 
pga korona-situasjonen ligger vi langt under budsjett på inventar og utstyr. 
 
Basert på erfaringer og tidligere forslag, åpner styret for å gjøre investeringer i 2020. Styret 
anbefaler at innkjøp av utstyr til bruk på kurs prioriteres. Styreleder følger opp mot 
utstyrsutvalget.  

 

 

 

 

 

 



3. Generelle inntrykk/erfaringer fra sommerperioden  
 
 
Høy aktivitet og deltagelse på klubbens aktiviteter og i privat regi. Ca 10% økning i 

medlemsmassen så langt i år. Vellykkede klubbturer. Ingen ulykker. Mye rekved       

Mange bra tilbakemeldinger fra både medlemmer og andre relevante aktører og klubber. 
Vi har ellers gjort oss noen erfaringer knyttet til skifte av adgangskode. Disse tar vi med oss  
inn i planleggingen av neste sesong. 
 

 

4. Innkomne saker 

• Fra Åretta ungdomskole - besøk og lån av utstyr 

o Pga korona-situasjonen anbefaler styret å avvente tiltak her til neste sesong. 

o Nestleder kontakter Åretta   

• Fra Furnes Padleklubb - padleled Mjøsa    

o Større prosjekt er i kjømda 

o Styreleder deltar på et arbeidsmøte neste uke 

• Fra Båtforeningen - innkjøp og utlegging av ny lense  

o Styret besluttet at det er naturlig å dele på tilhørende kostnader her sammen 

med Båtforeningen  

• Fra DNT Lhmr - tilbud til DNT ung på onsdager  

o Fint initiativ, Hilde følger opp mot DNT Lillehammer  

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

 
- Oppfølging av oppgaver fra årsmøtet 

 - statutter for bruk av fond og midler. Forslag utarbeides til årsmøtet. 

 - Implementere Kontrollutvalget. Første møte torsdag 1. oktober. 

- Egne pålagte oppgaver 

 - Vedteker / klubbhåndbok 

 - Etablere anleggsutvalg 

- Oppfølging etter forrige møte med utvalgslederne 

  

- Møtetidspunkter utover høsten 

 1. okt med kontrollutvalget 

 29. okt med utvalgsledere 



- Bruk av varamedlemmer i styret 

 Styreleder tar kontakt 

- Søke kommunen om godkjennelse ift brenne opp rekved (Styreleder) 

 

 

6. Logo / materiell  
 
Veldig få capser igjen av totalt 50. Gode tilbakemeldinger       50 nye capser blir 

bestilles av Solveig snarlig.  

 
 

7. Eventuelt  

 

 
 
Lillehammer 10.09.2020 
Audun Gjevre 
Nestleder 


