
Protokoll styremøte LRKK med utvalgsledere 

Dato/Tid 29.10.2020 

Sted Naustet  

Tilstede Hilde, Solveig, Arve, Audun, Per Anders,  
Trond, Jan J, Peter, Jahn F, og Hanne. Frode forfall.  

Referent Audun 

Hovedhensikten med møtet er å oppdatere hverandre og gi en kort status innenfor  eget 
område. 
 
Mitt inntrykk er at vi har nådd et godt aktivitetsnivå i klubben men håper vi også kan sette 
av litt tid og drodle litt rundt “veien videre/utfordringer” 
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1. Innledning 

 
 

2. Økonomi 

Økningen i medlemsmassen har vært all time high. 60 000 over budsjett. Liten nedgang i 
kursinntektene pga covid 19. Ellers alt på track. 

 

3. Kort oppdatering om status fra de ulike 
 
Styret; se vedlegg 
 
Kurs 
 
15 kurs gjennomført, med litt færre deltakere en vanlig.  
79 kursdeltagere / 96 000 kursinntekter 
Foreslår en betraktelig økning / oppgradering av utstyrsparken. 
 
Utstyr 
 
Status på innkjøpsposter ift budsjett; vi ligger litt lavt pr nå. Akkumulert ca 100’ under 
budsjett. 
 
Bør vurderes om det skal bevilges en utstyrspott for innkjøp før årsmøtet. 
Her er det ønskelig med større fleksibilitet, mest pga at prisene er mer gunstige etter 
sesongslutt. 
 
Ro 
 
Ønske om en ny båt, firer. 
 
Forslag til endringstiltak;  kurs, ro og flattvann melder sine utstyrbehov og ønsker 
direkte til styret. Elv kjører denne modellen i dag. Styret beslutter, utstysutvalget 
koordinerer?  
 
 
Flattvann/hav 
 
Bra sesong for både mandag og onsdagspadlingene. 10 padlere ca i gjennomsnitt på 
mandager. Utfordringen er å få flere til å ta ansvar for den praktiske gjennomføringen 
av mandagspadlingene (lavterskelgruppa). 
 
Svært vellykka tur til Tvedestrand. 1 dagstur til Nord-Mesna. 
 
 
Det er ønskelig at vi etter covid-19, fortsetter med å ha med egne håndklær. 
 
 



Elv 
 
Utvalget har endret sammensetning og består av følgende medlemmer: Oddbjørn, 
Terje, Jostein, Michael og Frode. Jens Kåre har gått ut av utvalget. Vi har grunnet 
corona hatt kun elektroniske møter. Innkjøpt utstyr er to kajakker og 6nye trekk.. 
Corona påvirket også aktivitetene på elva denne sesongen, men vi har likevel hatt 
høy aktivitet: Onsdagspadling på 13 onsdager, med tot 114 deltagere. snitt på 8,7 
pr/onsdag, og en rekord på 21 deltagere på en onsdag. Vi fikk også gjenomført en 
klubbtur til sjoa i september med 10 deltagere. 
 
Kurs: Det ble ikke gjenomført grunnkurs denne sesongen, men 6 medlemmer har fått 
teknikkur med Pete Vickers, og aktivitetslederkurs med NPF. Klubben har dermed 
fått 6 nye aktivitetsledere på elv. 
 
Vi føler at onsdagspadlingene har kommet inn i en god rutine, som vi vil videreføre 
neste sesong. Kursaktiviteten håper vi å få litt mer sving på neste år, ettersom vi har 
6 nye instruktører. 
 

 

Web ansvarlig 
 

3 år med rologg. Økning hvert år i antall km. 154 innlogget, 130 gjester. 
Nettsiden må trolig endres litt på fram mot neste sesong. 
 

 

4. Veien videre / utfordringer 

Peter fikk grønt lys til å kjøpe inn en firer, med kostnadsramme 20 000 DKK. 
 
 

5. Neste møte  

Samarbeidsmøtet i vår kom seint pga corona (11.6), 25.4 i 2019. 

Styret foreslår at neste styremøte med utvalgslederne blir torsdag 15.4.2021. 

 

 

 Lillehammer  

29.10.2020 

Audun Gjevre 
Nestleder LRKK 


