
Protokoll styremøte LRKK  

Dato/Tid 9.3.2021 kl 19-21 

Sted Digitalt møte 

Tilstede Solveig, Hilde, Anders, Audun, Per Anders og Arve 

Referent Audun 

Hei alle sammen, 
Nytt styremøte er fastsatt til fk tirsdag 9. feb kl 1900 -2100. Vi har en god del vi skal gå 
igjennom på dette møtet og ha kontroll på så det kan hende vi må strekke tiden ut noe.  
 
Det nærmer seg fort årsmøtet og naturlig nok blir hovedtema status på fremdriften mot 
den 18. mars. Den komplette infopakka skal ut til alle medlemmene innen torsdag. Vi vil nok 
måtte bruke noe tid på rapporten fra kontrollutvalget, investeringsbudsjettet fra Utstyr 
samt behande innkommet forslag om medlemskap i Lågendeltaets venner. Vi kjører dette 
styremøte også digitalt slik at vi får testet og “varmet opp” litt ifht til en digital 
gjennomføring av årsmøtet…(Ihverfall trenger jeg det). 
Fint Audun om du kan hjelpe oss med å komme på nett. 
 
 Vi har mottatt et godt og gjennomarbeidet forslag fra Utstyrsutvalget på 
investringsbudsjett for 2021. Jeg har også snakket med Per Tore om dette og etter vår 
vurdering er et forslag til investeringsbudsjett  basert på deres pri 1 noe klubben bør kunne 
leve godt med.  
 
Prøver og venne meg til å bruke dropbox og dokumenter vi skal benytte legges der. 
 

Innspill utover agendaen 

• Anders sin mail (svar på agendaen), om anleggsutvalget, se vedlegg 

• Google Meet vs Teams på årsmøtet 

• Dropbox, bør alle utvalgene bruke samme «lagringsplass»? 
 

Sakliste 
1. Innledning   
2. Økonomi 
3. Innkomne saker 
4. Fremdriftsplan og avklaringer mot årsmøtet  
5. Oppfølging fra forrige styremøte 
6. Eventuelt 
7. Møteplan utover våren 

 

 



 
 

1. Innledning 

Dialog med utstyrsutvalget knyttet til budsjett. Dialog med valgkomiteen. Full fart mot 

årsmøtet. 

 

2. Økonomi 

Ingen spesielle saker foreløpig for 2021. 

 

3. Innkomne saker 

Intet innkommet. 
  

 

4. Fremdriftsplan og avklaringer mot årsmøtet 

 
Gjennomgang av status på forberedelser  
 

• Besluttet å bruke Teams, Per Anders ordner møteurl 
 

• Agenda 
 

• Årsrapport 2020 
 

• Kontrollutvalgets rapport 2020 
 

• Regnskap 2020 og Budsjett 2021 
 

• Behandle innkomne saker til årsmøtet  
1. Forslag om at klubben blir medlem av Lågendeltaets venner. Samme forslaget 

to hold .. fra Flattvann/hav utvalget og fra Øivin Aamodt 
2. Forslag til vedtekt om statutter for økonomi. Forslag fra Styret 

 

• Status klubbhåndbok 
 

o Se på statusdok; vi har en sammenfattet versjon innen årsmøtet 
 

o Fire avklaringer 
1. Lrkk.no vs klubbhåndboka (styrebeslutning etter årsmøtet) 
2. Orgplan (årsmøte) 
3. Vedtekter (orientering på årsmøtet)  
4. Godkjenning av turledere, instruktører og trenere  

• Tema i møtet med utvalgslederne i begynnelsen av mai 



 
 

 
 

• Møteleder og referent  
 

• Valgarbeid 
 

• Avtakkinger 
 
 

5. Oppfølging fra forrige styremøte 

Intet 
 

6. Eventuelt 

Intet 

 

7. Møteplan utover våren 

15 april kl 19-21 

 

Lillehammer  

09.03.2021 

Audun Gjevre 
Nestleder LRKK 


