
Protokoll styremøte  

Dato/Tid 27.04.2022 kl 19-20-30 

Sted Naustet, Vingnes 

Tilstede Hilde, Else Marie, Per Anders, Anders og Solveig + Jan på tlf. 

Referent Hilde 

 

Møtets hovedhensikt og fokus: 
 

- Forberedelse til møte med utvalgsledere 4/5 2022 
- Planlegge vårens aktiviteter 

 

Sakliste 
1. Økonomi (Per A) 
2. Forberede utvalgsmøte 
3. Sesongstart (Rull og tull samt sommerfest) 
4. Medlemsundersøkelse 
5. Innkommende saker 
6. IT – Får alle riktige e-poster? 
7. Eventuelt 

 

1. Økonomi (Per A) 

Kort status.  

 

2. Forberede utvalgsledermøte 

Fastsette agenda (Se referat fra forrige møte) 

 Utvalgenes forventninger til styret i LRKK. 

 Status før sesongstart 

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

planer og aktiviteter. Forslag om 2 møter per år. 

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

Aktiviteter?  

Hvor mange kan bli med?  

 Klubbhåndboka – administrativ del. 

 Delta på friluftslivets uke 3 – 11 september? 

 Profilartikler capser, t-skjorter etc. 

  

Forberedelser: Sende ut innkalling - Hilde 



 

3. Sesongstart (Rull og tull samt sommerfest) 11.06.2022 

- Nedsette en festkomite på utvalgsmøtet 04.05.22. 

- Tid og program/tidsskjema  

- Aktiviteter: kl 14.00 – 16.00 

 Rull og tull – kurs og flattvann/hav 

 Kajakkpolo – elv 

 Prøve roing i trygg båt – ro 

 SUP  

 Åpent naust/klubbhus 

 

- Fest og musikk: fra kl 17.00 – ? 

 Uoffisielt klubbmesterskap i div. aktiviteter 

 Hvem kan...? 

 

4. Medlemsundersøkelse 

- Gjennomgang av forslag med kommentarer 
 
 

5. Innkommende saker 
 
- Båtforeningen spør om vi kan sikre aktivitet i havna 11.06 2022 – Se pkt. 3 

 

SVAR: Vi vil ha aktiviteter ved klubbhuset, men vil ikke invitere andre til å delta. 

 

- Lillehammer kommune inviterer til kurs: ‘Rekruttere flere frivillige’ på Breiseth hotel 23.05.2022 
«Rekruttere flere frivillige: 
Ønsker du å lære mer om hvordan rekruttere frivillige til din forening? Frivillighet Norge stiller 
med kursholder og mye kompetanse innen området og kan gi deg og din forening mange gode 
råd og tips om hvordan nå ut til nye medlemmer og frivillige. 
Frivilligheten har utrolig mye å tilby. Ikke bare gjør frivillige organisasjoner masse fint for mange 
målgrupper med sine tiltak og aktiviteter, men det å være frivillig og med i en organisasjon er en 
viktig og helsefremmende aktivitet i seg selv. Allikevel kan det være vanskelig å få nye folk med. 
Hvordan når du ut til nye frivillige som kan bli med? 
Kurset er gratis og arrangeres som en del av Lillehammer kommunes satsing i Frivillighetens år. 
Tid og sted: Mandag 23. mai kl. 18.00-20.00 på First hotell Breiseth.» 
 
SVAR: Styret har bestemt seg for andre rekruteringsaktiviteter med utgangspunkt i 
medlemsundersøkelsen. 
 
 
 
 
 
 
 



- Lørdag i terrassen: 

 
 
SVAR: Styret har konkludert med at dette er en aktivitet som ikke passer for oss. Utstyrskrevende og 
lite relevant. 
 
- Forespørsel fra Lillehammer brukshundklubb om bruk av LRKK's område til hundekonkurranse: 
«Hei! Jeg er medlem i Lillehammer brukshundklubb, og en av aktivitetene her er Nosework - 
nesearbeid der hundene går tilrettelagte løyper hvor det er plassert ut lukt. (lukten gjemmes inne i 
små beholdere, på vattpinner etc). 
LBK skal arrangere stevne høsten 2022 eller våren 2023, og nå undersøker jeg muligheten for å få 
bruke LRKK sine lokaler og uteområder til dette ei helg, enten til høsten eller neste vår.  
Søkene har fire kategorier:  
- Søk utendørs,  
- Søk på utsiden av ett eller flere kjøretøy 
- Søk innendørs  
- Søk i emballasje 
Det vil være aktuelt å gjennomføre søk innendørs i hallen, bruke pauserommet og legge opp søk på 
uteområdet og på kjøretøy (som evt kjøres til parkeringsplassen).  
Håper på positiv respons! 
Med vennlig hilsen 
Heidi M. Kragerud 
 
SVAR: Styret er ikke avvisende, men ber om mer informasjon/datoer, før vi kan gi et svar. 

 
 
- Barne og ungdomsmidler samt pareidrett 

 
- Norsk Friluftsliv: Tilskuddsmidler til Friluftslivets uke 3 – 11 september 

Klubben kan søke om midler til arrangement som foregår denne uken. Det kan evt. være åpen 
dag ved klubbhuset.  

 

SVAR: Utsettes. Kort diskusjon på møte med utvalgslererne 04.05.2022. 



6. Får alle riktige e-poster 

- Kort sjekk. Ikke behov for endringer per nå. 
 

7. Eventuelt 
- Diskusjon rundt klubbvert-funksjon, aktiviteter og liv og røre rundt klubbhuset i helgene. Tilby 

eventer. Komersielle aktiviteter. Klubbvert. 
 
Konklusjon: Må utredes nøy i forhold til ansvar og sikkerhet. Lite aktuelt i kommende sesong. 

 
- Profilartikler: 

Det bestilles capser – 50 oransje og 20 i nøytral farge 
Det bes om tilbud på: 
T-skjorter 
Klistremerker til merking av utstyr 
Beachflagg 
Vimpel 

 
 


