
 

  

Årsmøte i Lillehammer ro- og kajakklubb;         

Torsdag 18. mars, kl.18.30  

 

På grunn av smittesituasjonen vil årsmøtet i år bli arrangert digitalt via Microsoft 
Teams. For å delta må du ha PC/nettbrett/mobil med internettilgang. Du deltar 
ved å følge lenken nedenfor:  
 
 
  

Årsmøte i Lillehammer ro- og kajakklubb 

Du vil da se følgende skjermbilde:  

 

 

 

  

Hvis du har installert Teams, kan du velge alternativet «Åpne teams-appen».   
Hvis du ikke har installert Teams må du velge alternativet «Fortsett i denne 
nettleseren».   
  

 
 
 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQxZWIyZWYtNTE2OS00MWVkLWIwYTItZDQ0NTI5NGVjYWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22208bdc70-12bd-46c9-98ff-96880336b4b7%22%2c%22Oid%22%3a%221f11d352-2096-4330-8406-79fd6d141c67%22%7d


Årsmøte 
Lillehammer Ro- og Kajakklubb 

Torsdag 18. Mars 2021  kl 18.30 – 21.00. 

 

Sakliste:  

1. Åpning med innledning, godkjenne stemmeberettigede, innkalling og saksliste  

2. Valg av møteleder, protokollfører og to representanter til å underskrive 
protokollen.  

3. Behandle Årsberetning for 2020. Se lenger ned i dokumentet.  

4. Behandle regnskap og revisjon 2020. Se lenger ned i dokumentet. 

 - Gjennomgå Kontrollutvalgets rapport. 
 - Gjennomgå Regnskap  

5. Behandle innkomne forslag og saker til årsmøtet. Se lenger ned i dokumentet. 

 - Forslag fra Øyvin Aamodt om at LRKK tegner medlemskap i 
Lågendeltaets venner. Samme forslag er også kommet fra Flattvan/hav. 

- Forslag fra Styret om å vedta vedtekt for disponering av økonomiske 
midler 

6. Kort info fra styret om utvalgte saker som styret jobber med 

 - Klubbhåndboka 

7. Fastsette medlemskontingent og avgifter internt i klubben. 

- Medlemskontingent 2021 og 2022 

- Plassleie 2021 og 2022 

8. Vedta budsjett for året 2021 Se lenger ned i dokumentet. 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan. Se lenger ned i dokumentet. 

10. Valg av leder, styremedlemmer, representanter til ting og møter i de 
organisasjoner klubben er tilsluttet (Padle- og roting og Lillehammer Idrettsråd) 
ifølge innstilling fra valgkomiteen. 
Valg av valgkomiteleder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.  



11. Avtakkinger 

12. Avslutning 

 

Lillehammer den 09. Mars  2021 

Arve Senderud,    Audun Gjevre,   Per Anders Bang,  

Solveig Thoresen, Hilde Rindal, Anders Klougart  Jevnesveen 

(Signert) 

Styret LRKK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning for 

Lillehammer Ro- og Kajakklubb 
2020 

1) Styrets sammensetning  
Leder:   Arve Senderud 
Nestleder:  Audun Gjevre   
Kasserer:   Per Anders Bang  

Styremedlemmer: Solveig Thoresen og Hilde Rindal  

Varamedlemmer:  Anders Klougart Jevnesveen og Stig Kjartan Eliassen 

Valgte funksjoner utenom styret: 

Kontrollutvalg : Eva Christine Skagestad, Jørn Gunnar Kleven og                    
   Jacob  Jacobsen 
Valgkomite:   Jan Flohr Knudsen (leder), Anne Kirsti Myrvang 
Høgåsen, 

Marthe Torset, Maria Elisabeth Heilandt Bang           
(varamedlem). 

 
Styret og klubben har i sin helhet gjennom 2020 hatt nødvendig og svært god 
hjelp av webansvarlig Trond Holmestad.  
 

2) Medlemstall  

Klubben hadde pr 1. Jan 2021  470 registrerte medlemmer.  Dette er en 
økning på 36 medlemmer fra fjoråret. 237 menn og 233 kvinner. Det er ila 
2020 flere nye kvinner enn nye menn. 62 av klubbens medlemmer er 19 år 
eller yngre. Dette er 4 mer enn i 2020. For øvrig fordeler medlemmene seg i 
forhold til alder slik;  

- 0-5  år (0),  6-12 år (15), 13-19 år (47),  20-25 år (26),  26 + (382) 

364 medlemmer har innbetalt kontingent, 62 skal ikke betale da de er 19 år og 
yngre, 44 ”ubetalte”.  

 
3) Styrets arbeid 
Det er avholdt 10 styremøter. 2 av møtene er med utvalgslederne og 1 møte 
med Kontrollutvalget. Styret har hovedsakelig jobbet med å ivareta klubbens 
administrative oppgaver. Styret har gjennom året hatt god kontakt med 
Innlandet idrettskrets og anser det som  viktig å opprettholde en god kontakt 
her.  
 
CV 19 Pandemien har ikke i nevneverdig grad forhindret styrets arbeid. NIF 
sine føringer og informasjon om hvordan klubben og medlemmene skulle 
forholde seg til pålagte CV 19 smittetiltak har vært fulgt opp.  



Styret har lagt vekt på å opprettholde informasjonsflyt og kontakt med 
klubbens utvalg og medlemmer. Dette ved å legge ut protokoller fra 
styremøtene samt oppdateringer og informasjon på klubbens nettsider. 
Styret har lagt vekt på en kontinuerlig budsjettoppfølging.  Økonomi er et fast 
agendapunkt på de månedlige avholdte styremøtene  
Styret har jobbet videre med klubbhåndboka. Status på arbeidet med 
klubbhåndboka  legges frem på Årsmøtet  2021. 
Styret besluttet å legge bort klubbens nøkkelkortsystem for 2020 sesongen. 
En løsning med bruk av kun en firesifret kode som ble  distribuert til betalende 
medlemmer har vist seg å fungere godt. Distribusjonene av denne koden ut til 
medlemmene må planlegges bedre for kommende sesonger.  
Styret har fortsatt arbeidet med å fremskaffe ny logo og profilmateriale for 
klubben. Fargerike capser med ny LRKK logo ser ut til å ha blitt godt mottatt.  

4) Aktivitet i klubben  

a) Generelt 
Det er i klubbens utvalg at aktiviteten for medlemmene ligger og 
aktivitetsnivået i 2020  har etter styrets vurdering vært meget god. Tilbudene 
synes relevante og appellere til klubbens medlemmer. God planlegging, 
gjennomføring og ivaretagelse av medlemmene i utvalgene er etter styrets 
oppfatning nøkkelen til dette. Dette bemerkes og verdsettes av klubbens 
medlemmer.  
Cv 19 pandemien har ikke i vesentlig stor grad forhindret gjennomføring av 
aktiviteter. Ved siden av velkjente personlige smittetiltak ble det før 
sesongstart laget klare regler og føringer for å forhindre smittespredning. 
Utstyr for vask og desinfeksjon ble innkjøpt og utplassert.  
I hht klubbens digitale rologg er det registrert 1869 turer og til sammen 18464 
km på vannet i 2020. I 2019 var tallet 1670 turer og 15891 km.  For  2018 var 
tallet ca 13100 km.  Det fremgår tydelig at det er i August måned hvor det er 
tilbakelagt flest turer og km. Dette er uten km som er tilbakelagt på elva blant 
klubbens elvepadlere,  som også til sammen tilbakelegger et betydelig antall 
km.  
 
Viktigheten av å ha et velfungerende klubblokale med gode rutiner, ryddighet, 
sikkerhet og godt utstyr må bemerkes.  
 
Fremsendte  årsmeldinger fra flattvann/hav, utstyr, kurs, elv  og webansvarlig 
er lagt ut på hjemmesiden under årsmeldinger og gjentas derfor ikke her. 
 
 

b) Aktiviteter flattvann/hav  

Utvalget for flattvann/hav har som målsetting å få opp aktiviteten rundt 
turer/løp som en sosial aktivitet. Utvalget anser det som særdeles viktig å 
følge opp nye medlemmer og få disse med på enkle turer. Målet er at klubben 
skal være en sosial arena hvor du enkelt kan finne noen å dra på tur med.  



Utvalget har i 2020 bestått av: Hanne Jarmann Larsen (leder), Hilde Rindal og 
Merete Welhaven Steen. 
Det har vært avholdt onsdagsløp med jevn og god deltakelse 

• 18 onsdagsløp er avholdt 

• I snitt 8 deltakere på hvert løp 

• Siste kvelden ble markert med bad og litt godt å spise 
 
Det har vært avholdt mandagspadling med god deltakelse. 
Mandagspadlingen er en viktig arena for så vel gamle som nye deltakere: 

• 14 turer avholdt.  For det meste har turene gått oppover i Lågen og i 
Lågendeltaet 

• I snitt 10 deltaker på hver tur 

• Gruppa har som regel blitt delt i 2 slik at de raskeste kunne få seg en 
litt lenger tur. Siste kvelden ble markert med utendørs fårikålmiddag. 

 
Følgende klubbturer har vært arrangert: 

• Nord Mesna på Bodil sin hytte med 13 deltakere – fast samling på 
våren for å repetere redning 

• Sommertur til Seilerhytta utenfor Tvedestrand. 9 deltaker fikk ei 
fantastisk uke i en fabelaktig skjærgård. 

 
I tillegg har det vært privat deltakelse fra flere på samlinger, kurs og 
konkurranser. Dette har vært noe lavere enn tidligere år pga CV 19.  Klubben 
har håndtert pandemien på en god måte og på tross av CV 19 har det vært  et 
veldig aktivt og bra år. Mange har nok savnet de sosiale treffene etter padling, 
men vi kommer sterkere tilbake når ting blir mer normalt. 
Utfordringen for neste sesong, er å få flere til å være med som erfarne, 
ansvarlige i  selve gjennomføringen av alle mandagspadlingene, samt å få til 
mer turaktivitet.  
 
c) Aktiviteter elv 

Oppmøte på klubbens aktiviteter på elv har vært meget god også i 2020. 
Antall elvepadlende klubbmedlemmer har økt.  
 
Klubbens pålagte tiltak ifht smittevern har vært fulgt opp og aktiviteten har 
stort sett kunne gå som normalt. 
 
Det er gjennomført 13 onsdagspadlinger i ulike elver på Østlandet.  Svært god 
deltagelse av både erfarne og nye elvepadlere og i snitt deltok 8,7 deltagere 
på hver av disse padlingene 
Ett teknikk kurs elv med 6 deltagere ble gjennomført i mai. Kurset ble avholdt 
med en dag i Gausa og en dag på Ottaelva.  
Ett aktivitetslederkurs  elv er gjennomført for de samme 6 klubbmedlemmene. 
Kurset ble holdt i NIF regi i Sigdal. Klubben fikk med dette 6 nye og godkjente 
aktivitetsledere på elv. 
En vellykket klubbtur er gjennomført med weekendtur og padling i Sjoa og 
Ottaelva. 10 klubbmedlemmer deltok samt to gjestepadlere fra 
Gudbrandsdalen. 
Årets Sjoafestival ble avlyst pga CV 19.  



I vinterhalvåret 2020 har det også vært gjennomført innendørspadling på 
Jorekstad. En viktig arena for å bli kjent og forberede seg til sesongens turer 
på elva. 
I all hovedsak et godt år for klubbens elvepadlere. 
 
d) Aktiviteter roing 

Fra aktivitetsloggen er det registrert  god aktivitet  i klubbens romiljø og miljøet 
har  hatt en fin utvikling i 2020. Et mindre men svært viktig og tradisjonsrikt 
miljø i klubben.  
 
Flere enkeltpersoner har vist sin iver og interesse for å lære seg roing. God 
opplæring og oppfølging har blitt gitt fra utvalget for å sikre en god innføring i 
sikkerhet, ro teknikk og forsvarlig bruk av klubbens utstyr. 
 
e) Aktiviteter kurs 

Utvalget har bestått av Pål Eirik Alrek (leder) Jan Flohr (nestleder) Anne 
Salberg (sekretær) og Trond B. Karlsen.  

2020 sesongen ble ett godt år for kursutvalget, tross Covid-19 pandemien. 

Det er gjennomført 15 kurs med totalt 79 deltagere. 

- 56 deltagere deltok på intro/sikkerhet,  

- 10 på Grunnkurs Hav,  

-   3 på eskimorulle kurs 

- 10 ungdom fra DNT-ung på eget Nybegynnerkurs(16 timer)  

På grunn av CV 19 pandemien ble antall deltagere pr kurs redusert . Noen 
forandringer på øvelsesutvalget ble også gjort. Dette var forandringer som 
NPF anbefalte for å ivareta CV 19 smittevern.  

 Alle kursene er ledet av godkjent instruktør med aktivitetslederkurs og en 
assistent.  
”Intro/sikkerhetskurset” går over to kurskvelder og gir ”våttkort-
intro”. ”Grunnkurs hav” bygger på introkurset og går også over to 
kurskvelder,  og gir oblat «Grunnkurs» i NPF systemet. Eskimorulle kurset  
var et 3 timer kurs i Havna utenfor klubbhuset for medlemmer. 5 
aktivitetsleder som har til sammen dekket kursene.  
 
Kursene publiseres som tidligere på LRKKs hjemmeside for online 
påmelding. Dette har fungert godt slik kursutvalget ser det. Kursutvalget 
bruker aktivt Klubbadmin for å se at alle har betalt sine fakturaer i forbindelse 
med kursene.  
 

Kursutvalget ser frem til en ny padlesesong i 2021 med tilnærmet likt tilbud. 
Dessverre har klubben ikke hatt tilbud for de unge i år, men håper at dette kan 
komme på plass igjen til neste år. 



Det henstilles til medlemmer  å melde seg som assistenter. Klubben hjelper 
medlemmer med ordning for å få dekket teknikk og aktivitetslederkurs. 

e) Aktiviteter Anlegg og Utstyr 

Utvalget har bestått av Per Tore Granli (leder), Per Willy Næsset, Jacob 
Jocobsen  og Peter Obel  
 
Av en budsjettramme på 168 000 kr er det benyttet 93 500 kr. Covid-19 
medførte endringer i innkjøp og aktivitet, men året sett under ett har det 
viktigste blitt gjennomført og kjøpt.    
Alle utvalg har fått sine viktigste ønsker dekket.  I tillegg har Ro utvalget  hatt 
egen dialog med styret om innkjøp av en brukt 4-innrigger.  Se detaljer i 
utvalgets årsrapport. 
Utlån av kajakker har fungert bra og innføring av booking via Rokort har gått 
fint. Få avklaringer fra «lånere» og flere positive tilbakemeldinger om at «dette 
er ett godt tilbud». Det er svært bra belegg på reolleie og de aller fleste behov 
er imøtekommet. 
 
Det ble gjennomført en bra vårdugnad på Naust og uteområdene i mai. Stort  
oppmøte og ønskede momenter ble gjennomført. Det ble også etablert 
føringer og rutiner for å ivareta smittevern. Lensa har vært fikset men noe 
drivved seig inn også i år. Flere flomtopper viste seg ila sesongen men 
heldigvis moderat. Ellers er det gjennomført generelt vedlikehold for å holde 
det pent på området. 
 
Generelt holder utstyret bra og  «tap» av utstyr er beskjedent. Normalt 
vedlikehold er utført. Stort sett dreier dette seg om saker som ror, strikker, 
skruer, tetting, løse åreblad m.m. 
 

5) Organisering og administrasjon 

a) Klubbadmin 

Styret og Medlemsansvarlig har jobbet jevnlig gjennom hele året med god og 
nødvendig støtte og bruk av Klubbadmin.  

b) Digitalt Rokort 

Den digitale ro loggen fungerer godt og er et nyttig verktøy i flere henseende. 
Registreringer av aktivitet gjennom sommeren gir klubben verdifull statistikk 
som er nyttig for en effektiv drift av klubben.  

c) Klubbhåndboka 

Arbeidet med klubbhåndboka har som nevnt i pkt 3 pågått gjennom året. Det 
er besluttet å dele inn klubbhåndboka i to deler; del 1 er for klubbens 
medlemmer og del  2 er for de som administrerer klubben. Revisjonen pågår 
nå for fullt frem mot årsmøtet / oppstart av sesongen. En revisjon av klubbens 
nettsider må også påregnes.   
Arbeidet med utvikling og ajourhold av klubbhåndboka er for øvrig et 
kontinuerlig arbeide  og må ledes av det til enhver tid sittende styre.  
 



d) Organisasjonsplan 
Ingen endringer. Kontrollutvalget er tatt inn i organisasjonsplanen og dette 
utvalget er godt i gang med sitt arbeide.  

6) Økonomi 

Klubben har fremdeles en god og sunn økonomi.  Mange nye og betalende 
medlemmer, høy kursaktivitet, gode tilskudd fra offentlige bidragsytere 
kombinert med et fornuftig driftsbudsjett har over tid gitt klubben en god 
økonomi.  En god og sunn økonomi som gjør at klubben kan opprettholde en 
solid støtte til virksomheten i utvalgene vad gjelder både utstyr og aktivitet. 
Etter anbefaling fra revisorene gav Årsmøtet 2020 oppdrag til styret å lage 
forslag til statuetter  for hvordan klubben skal disponere sine midler. Forslaget 
legges frem på Årsmøtet 2021. 

7) Avslutning 

Styret er av den oppfatning at 2020 har vært et godt aktivitets år for 
Lillehammer Ro- og Kajakklubb. God planlegging, gjennomføring og 
ivaretagelse av medlemmene i utvalgene er etter styrets oppfatning nøkkelen 
til dette. Tilbudene bemerkes og verdsettes av klubbens medlemmer. Tidlig 
på året skapte CV 19 pandemien en usikkerhet på hvordan aktivitets 
sesongen 2020 ville bli men styret er av den oppfatning av at pandemien ikke 
skapte store hindringer for å opprettholde tilbudene til klubbens medlemmer. 
Et velfungerende klubb anlegg, godt utstyr, et godt kurstilbud, mandag -og 
onsdags aktiviteter virker å treffe medlemmenes behov og ønsker.  
Klubbturene virker også å appellere til medlemmene. Etter obligatorisk 
kursing og opplæring er utstyr, lokaler, ulike ro- og kajakktilbud og miljøer 
tilgjengelig for alle klubbens medlemmer.  
Styret mener at for 2021 bør klubben fremdeles prioritere å utvikle og 
kvalitetssikre det vi nå har satt i gang.  Dette gjelder både innenfor 
administrasjon og ledelse samt gjennomføring av aktiviteter i utvalgene. 
Klubben har flere funksjoner i seg som den skylder sine medlemmer, 
bidragsytere og NIF å jobbe videre med. Videre synes det et behov for å se 
fremover i tid og utvikle klubben videre ifht medlemmer, tilbud og 
anlegg/utstyr. Dette for å gjøre klubben enda bedre. Noe av dette forutsetter 
økt og fremdeles frivillig innsats og engasjement også i 2021.   
Avslutningsvis vil styret takke utvalgsledere, alle øvrige klubbmedlemmer og 
bidragsytere utenfor klubben for flott innsats og deltagelse gjennom driftsåret 
2020. 

 
Lillehammer den 09. Februar 2021 

 
Signert 

Arve Senderud     Audun Gjevre        Per Anders Bang 
Solveig Thoresen           Hilde Rindal          Anders Klougart Jevnesveen 

 
 
 



 

Kontrollutvalgets beretning for 
2020 

 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Lillehammer ro- og 
kajakklubb (LRKK) sin beretning. 
 
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar 
med organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og 
vedtak, og ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning 
og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, 
bevilgninger og økonomiske rammer.  Kontrollutvalget har avholdt 4 møter i 
forbindelse med gjennomgang av virksomheten i 2020. 

Vi har utført følgende handlinger: 
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre 
dokumenter utvalget har funnet det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fått alle 
opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets styre. Vi har gjennomgått 
styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020.  
  
Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap og balanse og 
noter. Kostnader er stikkprøvemessig kontrollert for attestasjon og 
dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot avtaler og annen 
dokumentasjon.  

Klubbens besitter betydelige verdier i form av utstyr og klubbhus. Revisjonen 
har ikke omfattet kontroll av utstyr, ei heller andre formuesposter enn 
bankinnskudd. Vi gjør oppmerksom på at eiendommen/bygningen Naustet ikke 
er balanseført. Forsikring for klubbhus, utstyr og ansvar er tegnet frem til 
november 2021 

 
Balansen viser idrettslaget verdier for kr 679 714, og balanseverdier er 
kontrollert mot underliggende dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 
31.12.  
 
Regnskapet viser et overskudd på kr 135 939, og ved årsavslutning 2020 økte 
den frie egenkapitalen med tilsvarende, kr 135 939. 
 

Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 
 
• Kontrollutvalget har ikke mulighet for å vurdere om alle klubbens 

medlemmer har innbetalt medlemskontingent. Min Idrett kan over tid 
skape godt samsvar mellom medlemsregister og inntekter. Vi ber styret 
om å utarbeide årlig rapport fra og med 2021, som viser utvikling av 
medlemstallet, innbetalinger og utmeldinger. 



• Forsikringsavtalen med Gjensidige Forsikring omfatter en 
ekstraforsikring på et mulig tilbygg (påbygg eller nybygg i 
forsikringsåret). Kontrollutvalget ber styret vurder om dette er 
hensiktsmessig, så lenge nytt tilbygg ikke er budsjettert for 2021. 

• Kontrollutvalget anbefaler at styret vurderer egne rutiner for å fange opp 
eventuelt innberetningsplikt for honorarer til skattemyndighetene og 
arbeidsgiveransvar. 

• I forhold til Idrettsforbundets retningslinjer skal kontrollutvalget Påse at 
organisasjonsleddet benytter regnskapssystem eller låsbart regneark. 
Regnskapet for LRKK er ikke ført i låsbart regneark.  

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget: 
• Kontrollutvalget anbefaler at klubben fastsetter rutiner for oppfølging av 

kontrollutvalgets merknader i kontrollutvalgets beretning. 
 

• Klubbens internkontroll-system som ligger på nettsiden er sist revidert 
januar 2011, dvs. 10 år siden. Kontrollutvalget anbefaler at styret 
reviderer klubbens HMS-rutiner, og oppdaterer alle aktive kursledere i 
gjeldende retningslinjer.  
 
 

• Digital ro-logg ble innført i 2020. Kontrollutvalget ber styret vurdere om 
det er gjort tilstrekkelige tilpasninger i henhold til gjeldende GDPR-
lovgivning for samtykke til oppbevaring av personopplysninger.  

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 
2020 godkjennes av årsmøtet. 
 

Lillehammer 09 Mars 2021 
 
 

Signert  
 

Jørn Gunnar Kleven (Medlem)    Jacob Jacobsen (Medlem) 

Eva Skagestad (Leder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lillehammer ro- og kajakklubb 
 

 
 
 
  

Regnskap Budsjett Differanse Noter 

2020 2020
Kostnader

Adm. Kostnader 10898 4000 -6898 1)

Inventar og utstyr 4606 80000 75394 2)

Kajakk og routstyr 78972 100000 21028

Klubbeffekter / profilering 34064 0 -34064 3)

Kontingenter 1300 1300 0

Lønn instruktører 48330 50000 1670

Kontorrekvisita 725 1000 276

Våtkort 8344 8500 156

Mat på kurs 0 1500 1500

Strøm 13730 21000 7270 4)

Forsikring 27223 27000 -223

Utdanning av instruktører 9000 20000 11000

Diverse kostnader 5721 6500 779

Tap på fordringer 0 0 0

Porto 0 0 0

Kjøregodtgjørelser 850 1000 150

Bespisning møter 848 2000 1152

Bankgebyr 7848 7500 -348

Diverse klubbaktiviteter 20388 55000 34612 5)

Sum kostnader 272846 386300 113454

Inntekter

Medlemskontingent 182000 120000 62000

Nøkkelkort 0 0 0

Kursavgift flattvann og elv 96950 100000 -3050

Båtutleie 300 0 300

Plassleie 27200 25000 2200

Salg av klubbeffekter 10088 10088 3)

Spes. Off. tilskudd 44007 55000 -10993

Moms.komp. 22064 18000 4064

Renteinntekter 145 300 -155

Sponsorinntekter 0 0 0

Diverse inntekter 26032 30000 -3968 6)

Sum inntekter 408785 348300 60485

Årsresultat 135939 -38000 173939

Resultatregnskap per 31.12.20



 

 
 

Noter. 
1) Gjelder nettutgifter, leie av postboks og vedlikehold av 
låssystem i Naustet        
   
2) Lave kostnader her skyldes at planlagte/ønskede 
vedlikeholdsarbeider er utsatt. Som en følge av dette er 
budsjettet i 2021 like stort som i 2020, og baserer seg på innspill 
fra utvalgene         
  
3) Ny utgifts- og inntektskonto i 2020, på bakgrunn av årsmøtets 
tilslutning til anskaffelse og salg av klubbeffekter.    
        
4) Billig strøm i 2020 har ført til et relativt stort avvik  
         
5) Fortsatt et potensiale på å øke klubbaktivitetene  
         
6) Her er egenandeler for klubbtur til Langøytangen ført med kr. 
12300. Utgift til leie av lokaliteter på denne turen ble belastet 
regnskapet for 2019 (kr. 17850)  
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 2019 2018

Eiendeler pr 31.12

Dnb-NOR Foreningskonto 579078,49 443 181 383 140

Dnb-NOR Servicekonto 100635,41 100 594 100 494

Fordringer 0 0

Sum eiendeler 679714 543 775 483 634

Gjeld og egenkapital

Egenkapital 1.1 543 775 483 634 411 030

Årets overskudd/underskudd 135939 60 141 72 604

Egenkapital 31.12 679 714 543 775 483 634
Gjeld 0 0

Sum gjeld og egenkapital 679 714 543 775 483 634

Balanse 



 
Til årsmøtet i LRKK 2021. 
Fra LRKK - utvalg for hav/flattvann 
 
Forslag til vedtak: 
LRKK melder seg inn i Lågendeltaets venner. Kostnad, kr 1 000,-. 
 
Bakgrunn: 
Lågendeltaet nord for Naustet på Vingnes er klubbens viktigste padleområde for 
hav/ flattvann. Her finner vi uberørte elvebredder og et spennende landskap av 
øyer, grunner og laguner. Vi finner også utfordringer i den skiftende 
vannstanden. Noen ganger stoppes vi av den sterke strømmen, samtidig som 
'nye' elveløp åpnes opp - andre ganger stenges passasjer og laguner av lav 
vannstand. 
Den planlagte motorveien vil krysse deltaet i et område hvor det er på sitt aller 
fineste og hvor avstanden til Lillehammer by og øvrige bruer har blitt så lang at 
det går an å nyte stillheten og de naturlige lydene av vann, mygg og fugleliv. 
Som kontrast til Lågendeltaet, preges padleområdene sør for Vingnes av inngrep 
og støy fra E6 på den ene siden og jernbanen på den andre. Ut over vind og 
bølger, har området langt mindre å friste med og benyttes derfor sjelden.   
 
Lågendeltaet er er et viktig symbol i vår nye logo. La oss bidra til å verne om 
denne 'lekegrinda' slik at vi, om mulig, også i fremtiden kan legge 'sivilisasjonen' 
bak oss når vi padler nordover fra de allerede eksisterende bruene over deltaet. 
Vi trenger vel ikke en til? 
 
For utvalg hav/flattvann 
Hilde Rindal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Forslag til vedtak på LRKKs årsmøte 2021: 
  
«Lillehammer Ro- og Kajakklubb melder seg inn i Lågendeltaets Venner, og betaler 
medlemskontingenten for foreninger på kr.1.000,-.» 
  
 Begrunnelse: 
  
Sitat fra foreningens vedtekter: 
«Lågendeltaets Venners formål er å sikre vern av Lågendeltaet Naturreservat. 
Foreningen arbeider for å stoppe planlagt bru over Lågendeltaet fra Traaseth til Hovemoen. 
Foreningen skal jobbe for at dispensasjon ikke blir gitt. Foreningen skal være partipolitisk 
uavhengig.» 
Vegselskapet Nye Veier planlegger å bygge 4-felts motorveg gjennom Lågendeltaet. Dette er 
for padleklubben et viktig rekreasjonsområde, i tillegg til å være et av Norges viktige 
naturreservater med landets strengeste verneforskrift. 
Å gi dispensasjon fra denne, som trengs for å bygge en slik veg, er etter mitt syn å gå på 
tvers av naturen, miljøet og menneskenes behov. 
4-felts motorveg skal uansett stoppe i Øyer. Hvorfor da ikke stoppe sør for Lågendeltaets 
verneområde. Det vil bevare naturmangfoldet i området, miljøet og rekreasjonsområdet for 
Lillehammers befolkning. 
Forestill dere en padletur i 2022 oppover elva, forbi den nåværende E6-brua, vekk fra 
bråket, videre oppover. Målet er Svartevja denne gangen. Når du nærmer deg Våløya 
kommer støyen på ny, - lyden av nok en veg, nok ei bru, bare enda breiere, større og høyere. 
Stillheten og roen, en av de viktigste kvalitetene ved slike padleturer, er borte. Det såkalte 
moderne samfunnet har ødelagt nok en bit av naturen vår. Den spises opp, bit for bit. 
Vil vi ha det sånn? Tror ikke det. 
  
Øyvin Aamodt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Forslag til vedtak på LRKKs årsmøte 2021 
 
Forslag: 
”Rammer for økonomiske disponeringer i LRKK” 
 
Rammene for økonomiske disponeringer tar utgangspunkt i §20, ledd 2, 
underpunkt b, i lovnormen til NIF, hvor det står følgende: 
 
«Styret skal påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i 
samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte eller i overordnet 
organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering 
av regnskaps- og budsjettfunksjonene samt en forsvarlig økonomistyring.» 
 
Som en presisering av det ovenstående henvises det også til §11- 13 i lovnormen 
til NIF (§2-11 – 2-14 i NIFs lover) som setter rammene for Regnskap, 
revisjonsplikt, budsjett, utlån og garantier. 
 
LRKK sine midler skal disponeres på en slik måte at klubbens formål, slik det er 
uttrykt i klubbhåndboka, understøttes på best mulig måte.  Eventuelle 
investeringer skal tjene klubbens medlemmer, og understøtte klubbens formål. 
 
Styret har myndighet til å disponere økonomiske midler innenfor årsmøtets 
vedtatte budsjett. Styret har myndighet til å gjøre mindre omdisponeringer 
innenfor budsjettets totalrammer. Styret har også myndighet til å overskride 
budsjettets totalrammer med inntil 10%.  
 
Styret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lillehammer ro- og kajakklubb 
 

 
 
Noter. 
2) Lave kostnader her skyldes at planlagte/ønskede vedlikeholdsarbeider er utsatt. Som en 
følge av dette er budsjettet i 2021 like stort som i 2020, og baserer seg på innspill fra 
utvalgene 
  
7) Budsjett for 2021 tar høyde for videreutvikling av profileringsmateriale og klubbeffekter.   
 
8) Baserer seg på innspill fra utvalgene, og reflekterer et økt utstyrsbehov som en følge av 
økt medlemstall og stor kursktivitet de siste årene  

Budsjett 2020 Budsjett 2021 Noter 

Kostnader

Adm. Kostnader 4000 8000

Inventar og utstyr 80000 80000 2)

Kajakk og routstyr 100000 195000 8)

Klubbeffekter / profilering 0 30000 7)

Kontingenter 1300 1300

Lønn instruktører 50000 50000

Kontorrekvisita 1000 1000

Våtkort 8500 8500

Mat på kurs 1500 1500

Strøm 21000 20000

Forsikring 27000 27500

Utdanning av instruktører 20000 10000

Diverse kostnader 6500 6500

Tap på fordringer 0

Porto 0

Kjøregodtgjørelser 1000 1000

Bespisning møter 2000 2000

Bankgebyr 7500 8000

Diverse klubbaktiviteter 55000 30000

Sum kostnader 386300 480300

Inntekter

Medlemskontingent 120000 180000

Nøkkelkort 0

Kursavgift flattvann og elv 100000 100000

Båtutleie 0 0

Plassleie 25000 25000

Salg av klubbeffekter 15000 7)

Spes. Off. tilskudd 55000 50000

Moms.komp. 18000 20000

Renteinntekter 300 150

Sponsorinntekter 0 0

Diverse inntekter 30000 30000

Sum inntekter 348300 420150

Årsresultat -38000 -60150



Orgplan 
 
 
 

 
 

 

 


