
Protokoll styremøte LRKK  

Dato/Tid 11.6.2020 

Sted Naustet  

Tilstede Arve, Audun, Per Anders, Solveig, Pål Erik, Hanne og Per Tore. 
Forfall: Peter, Hilde og Trond 

Referent Audun 

Sakliste 
 

1. Innledning   
2. Økonomi 
3. Kort oppdatering om status fra de ulike  

- Styret 
- Elv 
- Flattvann/hav 
- Kurs 
- Utstyr 
- Ro 
- Web ansvarlig 

4. Veien videre / utfordringer 
5. Eventuelt / neste møte 

 

 

 
 
 

1. Innledning 

Hovedhensikten med møtet er å oppdatere hverandre, gi en kort status innenfor eget 
område, samt i etterkant, iverksette tilhørende tiltak der vi mener utfordringene er størst.  
 

 

2. Økonomi 

Litt «brems» ift investering nytt utstyr. Ca 300 av klubbens medlemmer har betalt 
kontingenten. Kursaktiviteter er i gang, noe usikkerhet fortsatt er det mtp 
kursgjennomføring til høsten. Ellers er det mest ihht budsjett. 

 

 

 



3. Kort status fra de ulike 

 
Styret 
 

• Aktivitetsnivået i klubben 

• Aktivitetsnivå i styret 

• Administrasjon/økonomi 

• Oppfølging fra årsmøtet 

• Samarbeid Vignes vel/Båtforeningen 

• CV 19  

• Klubbvert 

• Oppdatering av klubbens vedtekter 

• Aktivitetsledere 

• Profilmateriale 
 
Elv 
 2 båter innkjøpt  
 Ønskelig med flere trekk 
 Onsdagspadling startet for 14 dager siden 
 Teknikkurs gjennomført, 5 deltakere  
 Grunnkurs settes opp i august/september 
 Klubbtur etter ferien 
 Meget bra oppmøte på bassengtrening i vinter inntil stopp 
 Dokumentasjon ift ulykker … 
  
Flattvann/hav 
 En mandagspadling med bra oppmøte gjennomført. 
 Sommerturen går som planlagt 
 Klubbtur Nord-Mesna snarlig 
 Noe utstyrsbehov i pipeline 
  
Kurs 
 Kursaktiviteten startet denne uka 

 Veldig mange påmeldinger allerede 😊 

 
Utstyr 
 Vårdugnad inkl polering av båter gjennomført 
 Ajour med nødvendige oppgaver 
 Investering av utstyr, klubben «løsner nå på brekket» 
 Utleie av flattvannsbåter gjøres via rokort, enten via mobil eller pc 
  
Ro Peter ikke tilstede 
 
Digitalt  
 Trond ikke tilstede 
 



  

 
 
 

4. Veien videre / utfordringer / tiltak 

 

Utfordringer 

• Ligger vi rett ?  .. er det noe medlemmene savner.  

• Oppdatering av klubbens ”vedtektsplattform”. 

• Utdanner vi nok aktivitetsledere ? 

• Forespørseler om å arrangere/selge  ”eventer” 

• Bygg og anlegg. 

 
Tiltak 

• Utstyr;  
o klubben «løsner nå på CV 19 brekket» investeringene kan gjenopptas ihht 

budsjett 

• Capser 
o 50 capser bestilles, nye 50 etterbestilles når det er tomt 

• Tiltak aktivitetsledere 
o Følges opp i påfølgende styremøter  

• Bygg og anlegg 
o Følges opp i påfølgende styremøter 

• Profil 
o Nettsidene våre trenger en oppdatering 
o Ny logo / profil mm  

• Aktivitetskalender 
o Alle relevante utvalg oppfordres til å følge Trond sin metode (se mail) for å 

oppdatere klubbens aktivitetskalender 

• Kontrollutvalget 
o Innkalles til møte over ferien 

• Frode Flaa sitt initiativ rundt «godkjenning av instruktører, turledere og trenere» 
o Tas opp til ny behandling etter ferien 

• Klubbhåndboka / vedtekter 
o Nytt prosjekt iverksettes og kjøres til høsten 

 
 

5. Eventuelt / neste møte 

Neste styremøte er torsdag 3. september kl 1900 i Naustet. Invitasjon er sent. 

 
 
 



Lillehammer 11.06.2020 
Audun Gjevre 
Nestleder 


