
Protokoll styremøte LRKK  

Dato/Tid 26.11.2020 

Sted Naustet  

Tilstede Hilde, Solveig, Arve, Audun, Per Anders & Anders Klougart  

Referent Audun 

Styret har et ønske også å inkludere varamedlemmene til å delta på styremøtene og i 
styrearbeidet fremover. Dere har helt sikkert verdifull erfaring som er viktig for klubben.  Vi 
tror dette også vil kunne bidra til at dere er mere oppdatert på ting som rører seg i 
klubben. Deltagelse er frivillig 
 
Hovedhensikten blir å oppsummere inntrykk og evt konkretisere oppgaver  
etter møtet med utvalgslederne og med kontrollutvalget. 
Videre må vi se litt på oppgaver og tidsplan mot årsmøtet i 2021. 
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1. Innledning 

Alt under kontroll, nå kan vinteren komme. 

 
 

2. Økonomi 

Litt underforbruk spesielt knyttet til manglende realisering av prosjekter for inventar og 

utstyr. Inntektene er over budsjett pga økning i medlemsmassen. 

 

3. Oppsummering/konklusjoner etter to møter 

Bra møte med kontrollutvalget. Styret ser fram til samarbeidet. 

Godt møte med utvalgslederne. Gode innspill. Styret tar med seg tilbakemeldingene. Det ble 

besluttet å gi grønt lys ift innkjøp av en firer robåt, med ramme på 20 000 DKK. 

 
 

4. Status klubbhåndbok 

Styret beslutter følgende for veien videre 

1. Klubbhåndboka del 1 med målgruppe klubbens medlemmer 

2. Klubbhåndboka del 2 – administrasjon av klubben 

Hilde og Audun jobber frem innholdsfortegnelsen fram til neste styremøte. 

 

5. Årsmøte + viktige møtedatoer i starten av 2021 

Første styremøte i januar blir torsdag 14. januar. Styreleder informerer om framdriftsplanen 

til årsmøte. Årsmøte blir torsdag 18. mars 2021. 

 
 

6. Oppgaver/pålegg fra Årsmøtet og evt andre oppdrag 

Kasserer forbereder regnskap og budsjettprosess, samt arbeider fram et forslag til statutter. 

Arbeidet med klubbhåndboka fortsetter. Initiativ/prosess ut mot medlemmene diskuteres 

nærmere i første styremøte i januar. 

 

7. Eventuelt 

Det ble besluttet å kjøpe inn 2 poloballer, en til kursutvalget og en som ligger fast på 

Jorekstad. 

 



8. Neste møte 

14. januar kl 1900 i naustet. 

 

 

 

 Lillehammer  

26.11.2020 

Audun Gjevre 
Nestleder LRKK 


