
Protokoll styremøte LRKK  

Dato/Tid 10.03.2022 kl 19-21 

Sted Lillehammer vgs 

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

Referent Audun 

 

Hei alle sammen, 
I morgen torsdag 10/3 kl 1900 – 2100 er det tid for nytt styremøte 
Sted:  Lhmr Vgs Sør. 
Hovedhensikten blir avsjekk og status på styrets forberedelser til årsmøtet den 24. 
Mars.  
Hilde avgjør om hun vil delta digital eller annen løsning. Per Tore er tilgjengelig pr 
telefon om vi trenger mere oppklaring ifbm investeringsbudsjettet. 
Egen mail m/link til investeringsbudsjett som jeg har fått fra Per-Tore er sendt ut til 
alle i styret. Anders har også sendt ut mail til alle vedr spørreundersøkelsen. Jeg 
hadde møte med Lhmr kommune igår ifbm septik saken. Anser den som ufarlig for 
LRKK. Fristen for innmelding av saker til årsmøtet var i går og det er ikke mottatt 
noen saker som jeg har registrert. 
Vedlagt ligger Saksliste, Årsberetning, foreløpig svarutkast til Kontrollutvalget 
og  henvendelse fra Lhmr kommune ang tømmestasjon. 
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1. Innledning 

Alt går etter planen, ting er i rute til årsmøtet. 
 

 

2. Økonomi 

Regnskapet pr februar 2022 er ajour. 

 

3. Innkomne saker    

Mottatt fra Lillehammer kommune .. spørsmål om klubbens område ifbm 
tømmestasjon for septik i båthavna. Rødt kryss indikerer foreslått 
tømmepunkt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Status på forberedelser mot Årsmøtet  

 

• Ingen innkomne saker til årsmøtet 

• Gjennomgang   Saksliste 2022 

• -------- ” ---------  Årsberetning 2021 

• -------- ” ---------  Regnskap 2021 og Budsjett 2022  

• --------- “ ---------- Svar fra styret på henvendelse fra Kontrollutvalget 

• Status Klubbhåndbok 

• Status valgarbeid 
  
 
5. Andre saker  
 
Medlemsundersøkelsen er i kjømda, nytt utkast tas opp på neste 
styremøte.        
                                                                                
Bemanning i kursutvalget, tas opp på årsmøtet. 
 
6. Eventuelt 
 
Neste styremøte 31.3. 
 
 
 
 

Lillehammer  

10.03.2022 

Audun Gjevre 

Nestleder LRKK 


