Årsmøte
Lillehammer Ro- og Kajakklubb
Torsdag 24 . mars 2022 kl 18.30 – 21.00.
Sted: Lillehammer videregående sør, Storgt 25. Inngang: nordvest.

Saksliste:
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 2021. (Se vedlegg.)
4. Behandle regnskap og revisjon 2021. (Se vedlegg)
- Gjennomgå Kontrollutvalgets rapport.
- Gjennomgå Regnskap
5. Behandle innkomne forslag og saker til årsmøtet.
- Det er ikke mottatt innkomne saker til Årsmøtet.
6. Kort info fra styret om utvalgte saker som styret jobber med
- Medlemsundersøkelsen 2022
7. Fastsette medlemskontingent og avgifter internt i klubben.
- Medlemskontingent 2023
- Plassleie 2023
8. Vedta budsjett for året 2022 (Se vedlegg)
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
- Ingen endringer er foreslått
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 10. Mars 2022
Arve Senderud, Audun Gjevre, Per Anders Bang,
Solveig Thoresen, Hilde Rindal, Anders Klougart Jevnesveen
(Signert)
Styret LRKK

Årsberetning for
Lillehammer Ro- og Kajakklubb
2021
1) Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Kasserer:

Arve Senderud
Audun Gjevre
Per Anders Bang

Styremedlemmer:

Hilde Rindal og Anders Klougart Jevnesveen

Varamedlemmer:

Solveig Thoresen og Stig Kjartan Eliassen

Valgte funksjoner utenom styret:
Kontrollutvalg :
Valgkomite:
Høgåsen,

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

Cristina Spada, Maria Elisabeth Heilandt Bang
(varamedlem).
Styret og klubben har i sin helhet gjennom 2021 hatt nødvendig og svært god
hjelp av digitalt ansvarlig Trond Holmestad.

2) Medlemstall
Klubben hadde pr 1. Jan 2022 497 registrerte medlemmer. En økning på 27
medlemmer fra fjoråret. 250 menn og 247 kvinner. Det er ila 2021 flere nye
kvinner enn nye menn. 13 nye menn og 14 nye kvinner. 60 av klubbens
medlemmer er 19 år eller yngre. For øvrig fordeler medlemmene seg i forhold
til alder slik;
- 0-5 år (0), 6-12 år (17), 13-19 år (43), 20-25 år (21), 26 + (416)
389 medlemmer har innbetalt kontingent, 60 skal ikke betale da de er 19 år og
yngre, 48 ”ubetalte”.

3) Styrets arbeid
Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med Utvalgslederne, 1 møte med
Kontrollutvalget og 1 møte med Valgkomiteen. Styret har hovedsakelig jobbet
med å ivareta klubbens administrative oppgaver. Styret har gjennom året hatt
god kontakt med Innlandet idrettskrets.
CV 19 Pandemien har ikke i nevneverdig grad forhindret styrets arbeid. NIF
sine informasjon og føringer 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 og publisert mesteparten av del
1 på klubbens nettsider.
Distribusjonene av firesifret kode til betalende medlemmer for adgang til
naustet fungerte godt i 2021.
Initiativet med fargerike capser med LRKK logo synes godt mottatt. Det er
etterspørsel etter flere capser.
To personer fra Styret har deltatt i prosjektet ”Padleled Innlandet” i regi av
Innlandet Fylkeskommune.

4) Aktivitet i klubben
a) Generelt
Det er i klubbens utvalg at aktiviteten for medlemmene ligger. Aktivitetsnivået
i 2021 har etter styret vurdering vært 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 nevneverdig grad forhindret gjennomføring av
aktiviteter. I og med at Norge ble gjenåpnet i 2021 har pandemien ikke hatt et
stort fokus.
I hht klubbens digitale rologg er det registrert 1461 turer og 14 028 km på
vannet. I 2020 var tallet 1869 turer og til sammen 18 464 km på vannet. I
2019 var tallet 1 670 turer og 15 891 km. For 2018 var tallet ca 13 100 km.
Det fremgår tydelig at det er i juni måned hvor det ble 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.
Viktig for klubbens aktiviteter er å ha et velfungerende klubblokale med gode
rutiner, ryddighet, sikkerhet, informasjon og godt utstyr må bemerkes.
Innspill fra utvalgene er koordinert og tatt inn i denne årsmeldingen i pkt 4 b –
e.
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 som har gjennomført kurs, 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 2021 bestått av: Merete Welhaven Steen (leder), Hilde Rindal
og Cristina Spada.
Det har vært avholdt onsdagsløp med jevn og god deltakelse. Årets
onsdagsløp sesong var den 24. i en ubrutt rekke.
• 17 onsdagsløp er avholdt med i alt 99 deltakere
I snitt 6 deltakere på hvert løp. Det har i denne sesongen vært en merkbar
mindre deltagelse enn de siste årene. Det er stemning blant deltakerne for å
sette inn tiltak for å få større oppmøte på onsdagene kommende sesong. Fra
høsten har det vært «kaffehygge» i klubbstua etter hvert løp.
Sesongavslutning ble markert med pizza og kake i klubbstua.
• Det har vært avholdt mandagspadling med god deltakelse.
Et lavterskeltilbud til nye medlemmer som har gjennomført
intro/sikkerhetskurs. Det er alltid med en erfaren veileder som kan gi gode tips
og råd. Veileder velger tur ut fra vær og vindforhold. For det meste har turene
gått oppover i Lågen og i Lågendeltaet i grupper langs land.
• Det har vært avholdt kompistur parallelt med mandagspadling.
Mandagspadlingen har ført til at mange av klubbens mer erfarne medlemmer
møtes på vannet til samme tid som Mandagspadlingen, for å padle samlet
eller i mindre grupper etter ønske og kvalifikasjoner. En trivelig anledning til å
hente mer erfaring og bli bedre kjent med klubbens aktive medlemmer.
Ansvarsmessig er ikke dette en aktivitet i klubbens regi og hver enkelt er
ansvarlig for egen sikkerhet.

•

Terminliste med 14 mandager i juni, august og september, fordelt mellom
9 veiledere er synlig oppslått på naustet.

I Rologg registreres enten Mandagspadling eller Kompistur. I snitt 10
deltakere hver mandag. Totalt 75 deltakere registrert som Mandagspadling,
dvs. 5,4 i snitt hver mandag. Noen har registrert noe annet en
Mandagspadling; klokkeslettene står der, så en kan tenke seg at deltakelsen
har vært litt større. Totalt padlet 681 km, dvs. i snitt 9 km hver gang.
Kompissturer; totalt 50 deltagere registrert Kompistur, dvs. 3,6 i snitt hver
mandag. Totalt padlet 548 km, dvs. snitt 11 km hver gang. Siste kvelden ble
markert med skumringstur og påfølgende kake i klubbstua.
• Samling for 9 veiledere før sesongstart og oppsummering ved sesongslutt.
I 2021 ble det ikke arrangert klubbturer i regi av flattvann/hav. Utfordringen for
neste sesong, er å engasjere flere til å være med som erfarne, ansvarlige i
selve gjennomføringen av alle Mandagspadlingene, samt å få til mer
turaktivitet.
I all hovedsak et godt år for klubbens flattvannspadlere.
c) Aktiviteter elv
Oppmøte på klubbens aktiviteter på elv har vært meget god også i 2021.
Antall aktive elvepadlende har vært stabilt og på samme nivå som tidligere år.
Klubbens pålagte tiltak ifht smittevern har vært fulgt opp og aktiviteten har
stort sett kunne gå som normalt. På forsommeren ble det avlyst en klubbtur
pga CV 19 og reiserestriksjoner.
Det er gjennomført 18 onsdagspadlinger ila mai, juni, august og september og
ulike elver på Østlandet. Svært god deltagelse av både erfarne og nye
elvepadlere og i snitt deltok 8 deltagere på hver av disse padlingene
Utdanning av 6 aktivitetsledere elv i 2020 har vært nødvendig for
gjennomføringen av onsdagspadlingene.
En vellykket klubbtur ble gjennomført med weekendtur til Voss og med
padling i flere elver i området.
Årets Sjoafestival ble arrangert men klubben hadde i år få deltakere.
I vinterhalvåret har det også vært gjennomført innendørspadling på
Jorekstad. En viktig arena for å bli kjent og forberede seg til sesongens turer
på elva. Dette tilbudet ble imidlertid noe begrenset pga CV19 og nedstegning
av bassenget.
I all hovedsak et godt år for klubbens elvepadlere.
d) Aktiviteter roing
Klubbens romiljø har hatt et betydelig løft og utvikling i 2021.
Flere enkeltpersoner har vist både 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. Ila sesongen har
roerne benyttet torsdag kveld som ”sin” ukedag for klubbroing.

e) Aktiviteter kurs
Utvalget har bestått av Pål Eirik Alrek (leder) Jan Flohr (nestleder) Anne
Salberg (sekretær) og Trond B. Karlsen.
2021 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,
• 16 på Grunnkurs Hav,
• 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 ”våttkortintro”. ”Grunnkurs hav” bygger på introkurset og går også over to
kurskvelder, og gir oblat «Grunnkurs» i NPF systemet. 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 2022 med tilnærmet likt tilbud.
Det henstilles til medlemmer å melde seg som assistenter. Klubben hjelper
medlemmer med ordning for å få dekket teknikk og aktivitetslederkurs.
f) Aktiviteter Anlegg og Utstyr
Utvalget har bestått av Per Tore Granli (leder), Per Willy Næsset, Jacob
Jacobsen
Av en budsjettramme på 260 000 kr er det benyttet 151 000 kr. I tillegg har Ro
utvalget hatt egen dialog med styret og det er innkjøp av en brukt 4-innrigger
fra Greve roklubb i Danmark. Lavere uttak på anleggssiden gjaldt lense,
utemøbler og beis. For utstyr har CV 19 fortsatt medført at noe utstyr er
vanskelig å få tak i, som enkelte årer, våtdrakter og kajakker. Noe av dette
utstyret ble levert til klubben i januar 2022 og går dermed inn i 2022 budsjettet
Turbudsjettet ble heller ikke brukt. 1 klubbtur ble ikke gjennomført pga covid
restriksjoner. Alle utvalg har fått sine viktigste ønsker dekket.
Utlån av kajakker har fungert bra og booking via Rokort har gått fint. Få
avklaringer fra «lånere» og flere positive tilbakemeldinger om at «dette er ett
godt tilbud». Det er dog en del som ”booker” mange kajakker per gang, og om
omfanget øker i de mest populære leieperiodene bør det vurderes justeringer
i utlånsreglene så alle får best mulig tilgang. Det er svært bra belegg på
reolleie og de aller fleste behov er imøtekommet.

Det ble gjennomført en god vårdugnad på Naust og uteområdene i mai. Stort
oppmøte og ønskede momenter ble gjennomført. Lensa har vært fikset men
noe drivved seig inn også i år. Flom har ikke vært et problem for klubben i
2021. Ellers er det gjennomført generelt vedlikehold for å holde det pent på
området.
Et større arbeid er utført i Naustet for å bedre det elektriske anlegget .
Utbedringene har i hovedsak bestått i å fjerne skjøteledninger og legge mere
permanente og skikkelige kabelføringer samt å bedre lysforholdene. Tiltaket
ble iverksatt som et pålegg etter elektrisk tilsyn.
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 hatt noe fremdrift gjennom 2021. Del 1 (for
klubbens medlemmer) ble publisert på nettsidene før sesongstart 2021.
Arbeidet fortsetter med mål om å ferdigstille del 2 (administrasjon av klubben)
innen sesongstart 2022.
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.

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.

7) Videre utvikling av klubben
Styret mener at klubben pr nå har et godt tilbud og aktivitetsnivå til sine
medlemmer.
Skal tilbudene og aktivitetene opprettholdes, eksempelvis økes må flere av
klubbens medlemmer inn for å sikre både god planlegging og gjennomføring
av nye tilbud og aktiviteter. En utskifting av mannskap i styrer og utvalg bør
finne sted oftere og mer kontinuerlig. Dette for å sikre kontinuitet i
gjennomføringen og belastningen på enkelt personer. Mange av de som i
dag sitter i ansvarlige verv i klubben har sittet i lange perioder og det synes
rimelig at både mer støtte og utskiftinger gjennomføres.
Klubben driver aktiviteter som innebærer ferdsel på både vann og elver, og
det er viktig at klubben er godt oppsatt med sertifiserte og godkjente ledere
og instruktører. Det gir en helt nødvendig trygghet for både klubben, for de
som gjennomfører og alle klubbens medlemmer. Det er behov for flere
sertifiserte aktivitetsledere og instruktører i klubben.
Eventuelle endringer i klubben mtp nye tilbud, endringer, innsatser osv mener
styret bør forankres godt blant medlemmene. Det anbefales fra styrets side at
det ila 2022 og frem til årsmøtet i 2023 jobbes for å kartlegge medlemmenes
behov og ønsker for å utvikle klubben videre. Styret planlegger å starte
denne kartleggingen med gjennomføring av en medlemsundersøkelse blant
alle klubbens medlemmer før sesongstart 2022. Hensikten er som nevnt å
gjøre en undersøkelse innad i klubben for å skaffe et medlemsbasert grunnlag
for å utvikle klubben videre. Kartlegge behov, ønsker og tiltak.

8) Avslutning
Styret er av den oppfatning at 2021 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. CV 19 pandemien har ikke i nevneverdig grad vært til hinder for
gjennomføring av klubbens aktiviteter. Klubbens tilbud til medlemmene synes
å treffe godt.
Et velfungerende klubb anlegg, godt utstyr, et godt kurstilbud, mandag-,
onsdag-, torsdag og søndags aktiviteter virker å treffe medlemmenes behov
og ønsker. Etter obligatorisk kursing og opplæring er utstyr, lokaler, ulike roog kajakktilbud og miljøer tilgjengelig for alle klubbens medlemmer. Tilbudene
bemerkes og verdsettes av klubbens medlemmer.
Styret mener at for 2022 bør klubben fremdeles ivareta det eksisterende.
Videre synes det et behov for å se fremover i tid og utvikle klubben videre ifht
medlemmenes ønsker og behov. Dette for å gjøre klubben enda bedre. Dette
forutsetter økt og fremdeles innsats og engasjement fra mange også i årene
fremover.
Avslutningsvis vil styret takke alle utvalgsledere, alle klubbmedlemmer og
bidragsytere også utenfor klubben for flott innsats og deltagelse gjennom
driftsåret 2021.
Lillehammer den 10. mars 2022
Signert

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

Kontrollutvalgets beretning for 2021
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 3 møter i
forbindelse med gjennomgang av virksomheten i 2021. Kontrollutvalget er
tilfreds med at punktene påpekt i kontrollutvalgets beretning for 2020 er
vurdert og besvart av styret.
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 2021 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2021.
Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap og balanse og
noter. Kostnader er stikkprøvebasert 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 2022
Balansen viser idrettslaget verdier for kr 800 795, og balanseverdier er
kontrollert mot underliggende dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr
31.12.
Regnskapet viser et overskudd på kr 121 081, og ved årsavslutning 2021 økte
den frie egenkapitalen med tilsvarende, kr 121 081.
Kontrollutvalget har følgende merknader til det fremlagte regnskapet:

•

LRKK har hatt forsikringsavtale med Gjensidige Forsikring gjennom flere
år. Kontrollutvalget anbefaler styret å foreta en vurdering av avtalen og
innhente tilbud fra flere selskap for å sørge for best mulig avtale.

Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:
•

•

Kontrollutvalget påpekte i 2020 at klubbens internkontroll-system er sist
revidert januar 2011, dvs. 10 år siden. Kontrollutvalget anbefalte styret å
foreta en revisjon av klubbens HMS-rutiner, og oppdaterer alle aktive
kursledere i gjeldende retningslinjer. Dette arbeidet er påbegynn, men
ikke sluttført. Kontrollutvalget påpeker at dette er viktig for klubben og
ber styret om å videreføre arbeidet.
Digital ro-logg ble innført i 2020. Kontrollutvalget ba styret vurdere om
det er gjort tilstrekkelige tilpasninger i henhold til gjeldende GDPRlovgivning for samtykke til oppbevaring av personopplysninger. Dette
arbeidet er påbegynn, men ikke sluttført. Kontrollutvalget påpeker at
dette er viktig for klubben og ber styret om å videreføre arbeidet.

Konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for
2021 godkjennes av årsmøtet.

Lillehammer, 10.3.2022

Signatur medlem 1:

Signatur medlem 2:

Sign.

Sign.

Jørn Gunnar Kleven

Jacob Jacobsen

Signatur leder:
Eva Skagestad

Lillehammer Ro- og Kajakklubb
Resultatregnskap per 31.12.21

Regnskap
2021

Budsjett
2021

Differanse Noter

Kostnader
Adm. Kostnader
Inventar og utstyr
Kajakk og routstyr
Klubbeffekter
Kontingenter
Lønn instruktører
Kontorrekvisita
Våtkort
Mat på kurs
Strøm
Forsikring
Utdanning av instruktører
Diverse kostnader
Tap på fordringer
Porto
Kjøregodtgjørelser
Bespisning møter
Bankgebyr
Diverse klubbaktiviteter
Sum kostnader

7 800
28 847
151 100
800
30 000
7 875
1 422
19 130
26 377
13 600
345
8 227
10 081
305 604

8 000
80 000
195 000
30 000
1 300
50 000
1 000
8 500
1 500
20 000
27 500
10 000
6 500 -

Inntekter
Medlemskontingent
Nøkkelkort
Kursavgift flattvann og elv
Båtutleie
Plassleie
Salg av klubbeffekter
Spes. Off. tilskudd
Moms.komp.
Renteinntekter
Sponsorinntekter
Diverse inntekter
Sum inntekter

194 500
97 400
27 200
3 144
63 916
21 687
18 838
426 685

180 000

Årsresultat

121 081 -

1 000
2 000
8 000 30 000
480 300

100 000
25 000
15 000
50 000
20 000
150
30 000
420 150
60 150

Lillehammer Ro- og Kajakklubb

Balanse
Eiendeler pr 31.12
Dnb-NOR Foreningskonto
Dnb-NOR Servicekonto
Fordringer
Sum eiendeler
Gjeld og egenkapital
Egenkapital 1.1
Årets overskudd/underskudd
Egenkapital 31.12
Gjeld
Sum gjeld og egenkapital

2021

2020

700 160
100 635

579 079
100 635
0
679 714

800 795

679 714
121 081
800 795
800 795

543 775
135 939

679 714
0
679 714

-

-

-

200
51 153
43 900
30 000
500
20 000
1 000
625
78
870
1 123
10 000
7 100
1 000
1 655
227
19 919
174 696

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

14 500
2 600
2 200
11 856 3)
13 916 9)
1 687
150
11 162 10)
6 535
181 231

Regnskapsnoter
1)Budsjettet var basert på anslag fra utstyr- og annleggsutvalget. Planlagte
utgifter ble lavere, dels som følge av egeninnsats fra klubbmedlemmer.
Godtgjørelse på for dette er ført på diverse kostnader. Se note 6).
2)Budsjettet var basert på innspill og ønsker fra utvalgene. Avviket skyldes
delvis sen fakturering på innkjøp (kr. 14 500). Resten av avviket har sin årsak i at
ikke alle planlagte innkjøp ble gjennomført og noe lavere pris på enkelte utstyr
enn forutsatt i budsjett
3)Det har vært litt utfordringer i forhold til å få gjennomført de planlagte
innkjøpene av klubbeffekter. Det har også gjort at salget har blitt mindre enn
planlagt
4)Litt lavere enn tidligere år, men i hovedsak skyldes avviket at budsjettet var
satt kr. 10 000 for høyt. Skulle vært sett i sammeheng med budsjettet på
"Utdanning av instruktører"
5)Klubben håpet å få utdannet flere instruktører. At dette ikke lykkes, skyldes i
hovedsak Covid 19.
6)Avviket skyldes godtgjøring for egeninnsats i forb. Med elarbeid i Naustet. Se
note 1)
7)Det er naturlig å tenke at Covid 19 har gitt et lavere aktivitetsnivå på det
sosiale og møter.
8)Tilsvarende betraktning som for note 7).
9)Avviket skyldes i hovedsak et høyere medlemstall som gir bedre uttelling for
støtteordningene. I tillegg har vi fått noe ekstra midler knyttet til Covid 19
10)Avviket skyldes manglende innbetalinger av egenandeler ved
sommerklubbtur, som var planlagt ført her (ca. 10.000)

LILLEHAMMER RO- OG KAJAKKLUBB

Budsjett Budsjett Noter
2021
2022
Kostnader
Inventar og utstyr
Inventar og utstyr
Kajakk og routstyr
Klubbeffekter
Kontingenter
Lønn instruktører
Kontorrekvisita
Våtkort
Mat på kurs
Strøm
Forsikring
Utdanning av instruktører
Diverse kostnader
Tap på fordringer
Porto
Kjøregodtgjørelser
Bespisning møter
Bankgebyr
Diverse klubbaktiviteter
Sum kostnader
Inntekter
Medlemskontingent
Nøkkelkort
Kursavgift flattvann og elv
Båtutleie
Plassleie
Salg av klubbeffekter
Spes. Off. tilskudd
Moms.komp.
Renteinntekter
Sponsorinntekter
Diverse
inntekter
Sum inntekter
Årsresultat

-

8 000
80 000
195 000
30 000
1 300
50 000
1 000
8 500
1 500
20 000
27 500
10 000
6 500

8 000
60 000
205 000
15 000
1 300
40 000
1 000
8 500
1 500
25 000
27 500
10 000
6 500

1 000
2 000
8 000
30 000
480 300

1 000
2 000
8 500
30 000 16)
450 800

180 000

190 000

100 000
25 000
15 000
50 000
20 000
150
-

100 000

30 000
420 150

30 000
434 150

60 150 -

11)
12)
13)
14)

15)

27 000
5 000
60 000
22 000
150

16 650

Budsjettnoter
11)Basert på innspill og ønsker fra utvalgene
12)Basert på innspill og ønsker fra utvalgene og utsatt innkjøp fra 2021 (14500)
13)Budsjettet er halvert i forhold til 2021
14)Budsjett nedjustert i henhold til kommentar under note 4), og må sees i
sammenheng med budsjett for "Utdanning av instruktører"
15)Klubben trenger flere instruktører og ønsker å legge til rette for å få
gjennomført dette
16)Basert på innspill og ønsker fra utvalgene

Orgplan

