
Protokoll styremøte med utvalgsledere 

Dato/Tid 04.05.2022 kl 19-21 

Sted Naustet, Vingnes 

Tilstede Fra Styret: Anders Klougart Jevnesveen, HildeRindal, Else Marie Pallisgaard , Jan 
Flohr og Solveig Thoresen 

Fra utvalg: Merete W. Steen (flattvann/hav), Trond Karlsen (kurs), Trond 
Holmestad (IT), Oddbjørn Flaa (elv), Per Tore Granli (utstyr) 

Forfall Emil Egeland (ro) 

Referent Hilde Rindal 

 

Møtets hovedhensikt og fokus: 
 

- Status før sesongstart 
- Planlegge felles aktiviteter 
- Ideer for mer aktivitet 
 

Saker: 
1. Utvalgenes forventninger til styret i LRKK. 

2. Status før sesongstart 

3. Ønske om å innføre åpne utvalgsmøter med takke på rekruttering og involvering i 

planer og aktiviteter. Forslag om 2 møter per år. 

4. Etablere komité for sesongstartsfest 11.06. hvor hvert utvalg viser sine aktiviter 
frem.  
Aktiviteter?  
Hvor mange kan bli med?  

5. Klubbhåndboka – administrativ del. 

6. Delta på friluftslivets uke 3 – 11 september? 

7. Profilartikler capser, t-skjorter etc. 

8. Eventuelt 

 

1. Utvalgenes forventninger til styret i LRKK (og vise versa) 
a. Styret: Det jobbes med å få til økt engasjement/aktivitet i klubben. Her trenger vi 

utvagenes engasjement og bidrag. Viktig at klubbens aktiviteter har en forankring i 

utvalgene. 

b. Utvalgene: 

Elv: Tilgjengelig styre, raske tilbakemeldinger, raske beslutninger. 

Flattvann/hav: Bidra med midler til/’lokkemat’ på utvalgsmøter/sosial aktivitet. 

Pressemeldinger for økt oppmerksomhet. 

 



Kurs:  

- Mye jobb med registreringer. Etterlyser systemer og/eller forenklinger. Bookingsystem. 

- Naturlig stige som bør opprettholdes: Kurs → Lavterskel mandagspadling → Onsdagsløp.  

- Innspill fra flattvann/hav: Tilby en samlet pris på hele kurspakken 1-2-3-4 for å få flere 

medlemmer med gjennomført grunnkurs hav. Kurs svarer at de kan bli vanskelig pga. få 

instruktører. 

- Kurs ønsker at elv skal annonssere kursene sine tidlig. Elv svarer at kursene ikke kan 

planlegges i god tid pga. vann- og værforhold. 

 

IT:  

Oppfordrer til økt bruk av bruk aktivitetskallenderen. Her er bruksanvisning: 

Aktivitetskalenderen fungerer på samme måte som møteinnkalling. Send aktiviteten som 

møteinnkalling til lrkk32@gmail.com, og send kopi til Trond, trond@holmestad.com, slik at 

han kan gå inn og akseptere. Etter godkjenning kommer innkalling/aktivitet direkte inn i 

kalenderen. Blir aktiviteten flyttet; bare send endring på samme måte; da vil aktivieteten bli 

flyttet. En kan f.eks sende innkalling til regelmessige aktiviteter fra da til da – 

Mandagspadling hver mandag fra da til da...  

 

2. Status før sesongstart 

Elv:  
- Onsdagspadlingen er i gang fra 04.05.22 
- Skal gjennomføre kurs – dato ikke fastsatt 
- Oppgradere med slalåmporter i Gausa. Solid utstyr som forventes å vare i mange år 
- Norgescup i Gausa? 

Flattvann/hav: 
- Onsdagspadling starter 18. mai 
- Mandagspadling starter 30. mai 
- Stiller med deltakere på Kanalturen i Haldenvassdraget 28-29. mai 2022. 
- Sommertur til Langøytangen 7-13. august. Få ledige plasser. 

Ro:  
- Ikke til stede 

Utstyr/anlegg: 
- Elv har allerede handlet båter 
- Sikkerhetspakker til kurs er bestilt 
- Ser på supplering av Long John - våtdrakt etc. 
- Bestilt utemøbler, type solide bord/benker 
- Plassleie er sendt ut og de fleste har betalt 
- Håper å få beiset deler av naustet denne sommeren 
- Dugnad 19. mai kl 17.00-20.00. Styret ordner mat, drikke, kopper, asjetter, kluter, såpe ... 
- Fjerne drivved og gamle lenser 
- Videreføre rutiner med rengjøring/tørking av båter? 

Kurs:  
- Jobber med å utvikle mer automatisering av systemer. 
- Jobber med planer for rekrutering av instruktører og ‘sekretær’. 
- Kurskalenderen klar fram til sommeren. 



IT:  
- Setter opp PC for Rokort 04.05.22 
- Ønsker mer info i aktivitetskallenderen – se bruksanvisning sak 1. 
- Innspill fra kurs: Lang tid fra innmelding til de er registrert i Rokort. IT svarer med at det er 
en lang prosess (Innmelding, betaling, registrering). Vil se på saken. 

 

3. Ønske om å innføre åpne utvalgsmøter med takke på rekruttering og 

involvering i planer og aktiviteter. Forslag om 2 møter per år. 
Formål: Rekrutere til utvalgene og få et større engasjement. Finne de som ønsker å være 

mer aktive i klubben.  

Eksempler på muligheter/aktiviteter: 

- Økt sosial tilhørighet. 

- Felles foredragshelg – invitere foredragsholdere (tur/ekspedisjon) 

- Forenkle dialog. Eks. spørsmål og svar om utstyr 

- Mulig mannskap til SFO-sommerleir 

 

4. Etablere komité for sesongstartsfest 11.06. hvor hvert utvalg viser frem sine 
aktiviter.  

 
Aktiviteter kl 14.00 – 16.00:  
Redning 
Kajakkpolo 
Rull og tull 
SUP 
Rampe 
Litt å bite i? 
... 
 
Hvor mange kan bli med: 
Hvert utvalg har en eller to aktiviteter 
Kurs og flattvann hav i samarbeid? 
 
Fest kl 16.00 – ca. 23.00: 
Else Marie er leder – rekruterer festkomité via facebook og jungeltelegraf 

 

5. Klubbhåndboka – administrativ del. 
Hilde sender ut dokumenter til revidering. 

Begrenset frist for HMS dokumenter – krav fra kontrollutvalg. 

 

6. Delta på friluftslivets uke 3 – 11 september? 
Anders sendere ut info. 

 

 

 

 



7. Profilartikler capser, t-skjorter etc. 
Vi bestiller fra Vestmanna på Biri 

- Capser er bestilt oransje, beige, grå 

Innhenter pris på: 

- Partytelt med logo ... 

- Beach flagg 

- Vimpel 

- Klistremerker til båter og utstyr 

- T-skjorter med broderi 

- Brodere på private produkter 

 

8. Eventuelt 
Styret informerte om mmedlemsundersøkelsen og påfølgende medlemsmøte med 

workshop 29.08.22. 

 
 


