
Protokoll styremøte med utvalgsledere LRKK  

Dato/Tid 4.11.2021 kl 18-20 

Sted Lillehammer vgs 

Tilstede Peter, Oddbjørn, Merethe, Pål Eirik,  
Hilde, Anders, Audun, Per Anders og Arve 

Referent Audun 

 

Møtets hovedhensikt og fokus blir  
 

- tilbakeblikk/status på 2021 sesongen 
- tanker/ideer om neste års sesong 

 
Korte innlegg om status og mest  tid til samtaler og diskusjoner. 
 

 
Sakliste 

1. Innledning (Arve) 
2. Økonomi (Per A) 
3. Status oppdateringer (Alle) 
4. Naustet og området rundt (Anders)  
5. Eventuelt (Alle) 
6. Oppsummering (Arve) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Innledning (Arve) 

 

 

2. Økonomi (Per A) 

 

 

 

 

 



3. Status oppdateringer (Alle) 

- Styret 
 Se eget vedlegg 
- Ro 
 Økende aktivitet 
 De fleste nye har tid til en økt eller to i uka  
- Elv 
 Oppgradert utstyrsparken noe 

Har mål om å oppgradere ytterligere for de unge 
Alle onsdagspadlinger gjennomført 
Høsttur til Voss, veldig bra tur 
Lurt å presisere eller gi føringer for innepadlingen på Jorekstad 
Lag en liten info om «hvordan» innepadlingen praktisk gjennomføres 

- Kurs 
 Tilstreber at kursene er «like» 
 Gjennomførte kurs 

9 intro/sikkerhet 
3 grunnkurs 
1 dnt ung 
77 deltagere totalt 

 Ikke flere med aktivitetsleder en det som trengs 
 Ønsker at klubben ser på muligheten for å integrere rokort/klubbadmin. 

Behov for en administrativ ressurs? 
 
- Flattvann/hav 

 Mandagspadling er et tilbud som har kommet for å bli 😊 

 Veilederne ble samlet før sesongstart 

 Noen ganger, veldig mange padlere, innimellom stort sprik på ferdigheter 

 Sesongen evalueres årlig 

 Behov for «mer info» knyttet til båter og årer 

 Noen av de nye båtene er ikke registert 

 Noen båter trenger vedlikehold 

 Ønske; om vår og høstfest på tvers av utvalgene😊 

 
- Utstyr 

Bør hvert utvalg stille med en repr til utstyrsutvalget for å bistå med 
vedlikehold? 
 

 
- IKT 

PC med rokort har fungert greit i år også. Jeg skal hente den inn snart og sette 
den ut i starten av mai.  
Hjemmesiden fungerer vel også bra; kunne vel ha vært brukt noe mer; men 
den meste informasjonen går via Facebook.  
Facebook-gruppa fungerer vel også greit; begynner å bli mange medlemmer. 
Jeg må godkjenne. Gi beskjed om det blir spam; da kan jeg utestenge.  
Vi har ikke fått noen automatikk at en blir registrert i rokort når en melder seg 
inn; må fortsatt gjøres manuelt. Men det funker vel på et vis.  



 

 
4. Naustet og området rundt (Anders) 
 

Se eget vedlegg 
 
 

 
 
 

Lillehammer  

04.11.2021 

Audun Gjevre 

Nestleder LRKK 


