
 PROTOKOLL  

Årsmøte  

Lillehammer Ro- og Kajakklubb, 

 24. Mars 2022, kl 18:30-21:00 

 

1. Godkjenne stemmeberettigede, innkallingen og saksliste  

Styrets leder, Arve Senderud ønsket velkommen.   

Fremmøteregistrering ble foretatt og regler for stemmeavgivning ble presisert.  21 

medlemmer i tillegg til 5 i styret var til stede.26 stemmeberettigede og årsmøtet var 

dermed beslutningsdyktig 

Både innkalling og saksliste m/vedlegg var sendt ut på forhånd. 

Årsmøtets vedtak  

- Innkalling GODKJENT 

- Saksliste GODKJENT  

 

2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen 

Styreleder la frem styrets forslag: 

Ordstyrer: Anders Klougart Jevnesveen 

Referent: Hilde Rindal 

Underskrift av protokoll: Hanne Jarmann Larsen og Anders Klougart Jevnesveen 

Årsmøtets vedtak: 

- GODKJENT 

 

3. Årsberetning 2021  

Styreleder gjennomgikk årsberetningen punktvis for årsmøtet.  

Årsmøtets vedtak:  

- Årsberetning 2021 GODKJENT 



4. Regnskap og Revisjon 2021  

Leder i Kontrollutvalget var forhindret, så styreleder gikk gjennom rapporten.  

Årsmøtets vedtak: 

- Kontrollutvalgets rapport GODKJENT og rapporten følges opp av styret. 

Styrets kasserer var forhindret, så Anders Klougart Jevnesveen gikk gjennom regnskap 

og balanse for regnskapsåret 2021.  

Diskusjon i årsmøtet: 

- Eiendommene bør verdivurderes. 

- Tydeligere retningslinjer for ansvar i forhold til klubbaktiviteter.  

- Være kritiske i forhold til evt. bytte av forsikringsselskap. 

Årsmøtets vedtak: 

- Regnskap 2021 GODKJENT  

 

Diskusjon: 

- Eiendommene bør verdivurderes. 

- Tydeligere retningslinjer for ansvar i forhold til klubbaktiviteter.  

- Være kritiske i forhold til evt. bytte av forsikringsselskap. Sørg for at 

ansvarsforsikringen dekker klubbens kjerneaktiviteter. 

 

5. Innkomne saker  

Det er ikke meldt inn noen saker til Årsmøtet 2022.  

 

6. Kort info fra styret om utvalgte saker 

Medlemsundersøkelse 

Styret v/Anders Klougart Jevnesveen informerte kort om status på arbeidet med 

medlemsundersøkelsen. 

Årsmøtets innspill/tilbakemelding: 

- Interesse for å utvikle bygningsmassen, spesielt det gamle bevaringsverdige naustet.    

- Årsmøtet støtter videre arbeid med medlemsundersøkelsen.   



7. Fastsette medlemskontingent og avgifter i klubben.  

Klubben har en god og sunn økonomi. Usikkerhetene på inntektssiden er i første rekke 

knyttet til variasjoner i medlemsmassen samt antall kurs og kursdeltagere.    

Styret anbefalte at medlemskontingent og avgift for plassleie fastsettes til,  

- Enkeltmedlemskap kr 500,- (for 2023)  

- Plassleie kr 400,- (for 2023) 

Årsmøtets vedtak: 

- GODKJENT   

 

8. Budsjett 2022 

Styret la frem klubbens budsjettforslag for 2022. Noen få oppklarende spørsmål ble stilt 

og besvart. 

Årsmøtets vedtak: 

- Budsjett 2022 GODKJENT med følgende endring: Det bevilges kr 10 000,- til UNICEF 

sitt barnearbeid i Ukraina. 

 

 9. Klubbens organisasjonsplan  

Klubbens organisasjonsplan ble vist og forklart og det ble ikke vedtatt noen endringer i 

klubbens organisasjonsplan. - GODKJENT  

10. Valg  

Leder av Valgkomiteen, Jan Flohr Knudsen, la frem en oversikt over valgte 

representanter i klubben for 2021 samt Valgkomiteens innstilling for 2022:  

 

For 2021 har Styret bestått av: 

Leder, Nestleder, Kasserer, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer   

- Arve Senderud, Audun Gjevre, Per Anders Bang, Hilde Rindal, Anders Klougart 

Jevnesveen, Solveig Thoresen og Stig Kjartan Eliassen  



Andre årsmøtevalgte tillitsverv i 2021:  

- Kontrollutvalget: Eva Skagestad, Jørn Gunnar Kleven, Jacob Jacobsen  

- Valgkomite: Jan Flohr, Anne Kirsti Høgåsen, Cristina Spada, Maria Elisabeth Heilandt 

Bang.  

 

Valgkomiteens innstillinger for 2022: 

Styret: 

Leder: Anders Klougart Jevnesveen (til 2023)  

Nestleder: Hilde Rindal (til 2024) 

Styremedlem: Else Marie Pallisgaard (til 2024)  

Styremedlem: Jan Flohr Knudsen (til 2024)  

Varamedlem: Solveig Thoresen (til 2023) 

Varamedlem: Mariann Sortland (til 2024) 

 

- Prosessen med innstilling av valgkomiteens leder, Jan Flohr Knudsen som 

styremedlem, ble forklart av Jan selv. Han beskrev behandlingen i valgkomiteen som 

åpen og ryddig. I tilleg tok styreleder ordet og kompletterte om styrets vurdering av 

saken. Styret ble underrettet kort tid før årsmøtet og konkluderte, i ekstraordinært 

styremøte tirsdag 22.03.2022, at det her var viktig å være åpen, informativ og objektiv 

overfor Årsmøtet. 

Kontrollutvalg: 

Leder: Eva Christine Skagestad (til 2024) 

Medlem: Jørn Gunnar Kleven (til 2024) 

Medlem: Jacob Jacobsen (til 2024) 

Representanter til roting og padleting:  

Representant til Roting: Emil Egeland 

Representant til Padleting: Styret velger 3-4 representanter/oppfordrer til deltakelse. 

Styrets innstilling til for valgkomite 2022: 

Lars Eide (Medlem), Anne Kirsti Myrvang Høgåsen (medlem), Cristina Luise Spada 

(medlem), Maria Elisabeth Heilandt Bang (varamedlem)  

Valgkomiteen konstituerer seg selv. 

Årsmøtets vedtak: 

- Et enstemmig årsmøte GODKJENTE enstemmig alle innstillinger.  



11. Avtakkinger  

1) Styret valgte å nytte anledningen til både å honorere og takke noen av klubbens 

medlemmer for innsatsen i 2021:  

- Arve Senderud for sin innsats i styret som styreleder. 

- Audun Gjevre for sin innsats i styret som nestleder. 

- Stig Kjartan Eliassen for sin innsats som varamedlem i styret.  

- Jan Flohr Knudsen for innsats som leder i Valgkomiteen. 

- Trond Holmestad for innsats med klubbens digitale løsninger. 

- Pål Eirik Alrek for administrasjon og ledelse av klubbens Kursutvalg.  

- Per Tore Granli for administrasjon og ledelse av klubbens utstyrsutvalg.  

- Oddbjørn Flaa for administrasjon og ledelse av klubbens elveutvalg. 

- Merete Welhaven Steen for administrasjon ledelse av utvalg for flattvann-/hav. 

- Emil Egeland for administrasjon og ledelse av Routvalget. 

- Peter Obel for innsats i klubben og i Routvalget. 

- Eva Christine Skagestad som leder i Kontrollutvalget 

 

En spesiell takk også fra avtroppende Styreleder til de som fortsetter i klubbens styre.  

Det ble delt ut gavekort og blomster. 

 

12. Avslutning 

Styreleder takket for fremmøte. Årsmøtet 2022 ble hevet ca. kl 21:00  

 

Referatet godkjent og signert elektronisk:        

  

Hilde Rindal   Hanne Jarmann Larsen           Anders K. Jevnesveen   

Sign.    Sign.     Sign. 

Referent            Medlem         Påtroppende styreleder 


