
Saksliste og referat fra styremøte LPK 20.4.2022  
Dato 20.4.2022 kl 19 sted: Lillesand hotell møterom 
Innkalling til Bjørg Tennebø Jensenius, Hanne C. Jensen, Merete Eidesund, Leif Sunde, 

Gunnar Grøtnes,  
I tillegg vara: Elin Nybøen og Tord Haarklau  
 
Følgende deltok på møtet: Bjørg Tennebø Jensenius, Hanne C. Jensen, Merete 
Eidesund, Leif Sunde, Gunnar Grøtnes (via nett) 

 

Sak 18/22 Godkjenning av innkalling 
Forslag vedtak: - Styret godkjenner innkallinga 

Kommentar: Tekst merket med gult er fra styremøtet, resten av teksten er fra innkallingen 
 

Sak 19/22 Konstituering av nytt styre 
Forslag til 
vedtak: 

- Styret konstituerer seg selv, og innehar de foreslåtte rollene 

Kommentar: Forslag til roller og ansvarsområder for styret: 
 

Rolle i styret: Ansvarsområde: 
Leder 
Bjørg Tennebø 
Jensenius 

- Sette dagsorden styremøter 
- Møteleder 
- Sørge for fremdrift i styrearbeidet 
- Representere klubben, om ikke 

dette blir delegert til andre 
- Rapportere og ha ansvar for 

søknader 
- Verven-ansvarlig (bygg) 

 
Vedtatt: 

 sette dagsorden for styremøter 
 Møteleder 
 Sørge for fremdrift i 

styrearbeidet 
 Representere klubben, om ikke 

dette blir delegert til andre 
 Rapporterer og ha ansvar for 

søknader 
 Verven ansvarlig (bygg) 
 Medlemskveld / Dialogmøte 

(sammen med Merete) 
 

Nestleder 
Hanne C. Jensen 

- HMS ansvarlig i klubben 
- Utstyrsansvarlig 

 



Vedtatt: 
 Utstyrsansvarlig (vedlikehold / 

reparasjoner av kajakker og 
utstyr kan settes bort til andre 
med nødvendig kompetanse) 

 HMS ansvarlig (utvikle en HMS-
handbok for klubben, 
oppfølging av ROS etc.) 

 Oversikt/kontakt med 
aktivitetsledere 

 
Styremedlem/ 
sekretær 
Leif Sunde 

- Styre tilganger Onedrive, 
klubbadmin, hjemmeside 

- Føre referat 
- Oppdatere hjemmesiden med 

informasjon om styremøter  
 
Vedtatt: 

 Fakturabehandling 
 Ansvarlig for utbetalinger kurs, 

etc 
 Medlemsansvarlig 
 Føre møtereferat 
 Klubbadmin 

 
Styremedlem/ 
kasserer 
Gunnar Grøtnes 

- Ansvar for regnskapet 
- Fakturabehandling 
- Ansvar for utbetalinger kurs, etc. 
- Medlemsansvarlig 

 
Vedtatt: 

 Hjemmeside ansvarlig 
 Oppdatere hjemmesiden med 

informasjon om styremøter 
 Styre tilganger på nett 
 OneDrive administrasjon 
 Ansvar for regnskap 
 Utarbeide verdioversikt og 

mulige av/ned skrivninger av 
verdi på utstyr 

 
Styremedlem, barne- 
og ungdomsansvarlig 
Merete Eidesund 

- Overordnet ansvar for 
gjennomføring av aktiviteter for 
barn og unge 

- Ansvar for politiattester 
 
Vedtatt: 



 Overordnet ansvar for 
gjennomføring av aktiviteter for 
barn og unge 

 Ansvar for politiattester der 
dette er krevd 

 Medlemskveld / Dialogmøte 
(sammen med Bjørg) 

 
1.vara styremedlem 
Elin B. Nybøen 

Har møte og talerett i styremøter 
Har stemmerett ved frafall av faste 
styremedlemmer 

2.vara styremedlem 
Tord Haarklau 

Har møte og talerett i styremøter 
Har stemmerett ved frafall av faste 
styremedlemmer 

 
 

 

 

Sak 20/22 Andre roller og ansvars-områder klubben må ivareta 
Forslag til 
vedtak: 

(Til diskusjon i møtet) 

Kommentar: Lillesand padleklubb har ulike ansvarsområder og arbeidsgrupper som har vært 
viktige å ha løpende, for å sikre god drift av klubbens aktivitet. Disse trengs i 
fortsettelsen, og det vil være viktig at klubben organiserer og vedtar hvem som 
skal ha de ulike ansvarene, og være kontaktpersoner. 
Noen roller/ ansvarsområder er det viktig at styret holder i, andre oppgaver kan 
delegeres til ressurspersoner i klubben. 
 

- Ansvar for bassengtrening fra høsten av 
- Kursansvarlig 
- Arrangering av klubbturer/ oversikt/ kontakt med aktivitetsledere 
- Webansvarlig/ hjemmesiden 
- Årlig dugnad i juni/ Vervendagen/ eventuelt flere arrangement 
- Arbeidsgruppe flytebrygge (styret må være representert, Hanne?) 
- Arbeidsgruppe nytt klubbhus (styret må være representert, Bjørg?) 
- Utarbeide oppdatert verdioversikt med avskrivninger, utstyr 
- Oppdrag på å reparere utstyr  
- Medlemskontakt/ arrangere medlemsmøter 
- Flere? 

 
Listen er ikke uttømmende. Vi diskuterer dette i møtet hvem som kan være 
aktuelle og hvordan vi bør organisere dette. 
 
Diskutert og vedtatt på Styremøte: 

Bassengtrening:  
Etter mange år som ansvarlig for bassengtreningen ønsker Kjetil Døhl å 
bli avløst. Elin B. Nybøen sagt seg villig til å ta over ansvaret for dette fra 
Kjetil Døhl fra høsten av. Elin tar kontakt med Kjetil for å få best mulig 
oversikt over oppgavene og nødvendig kontakt informasjon. 



Kursansvarlig: 
Bjørg spør Per Åge 
Arrangering av klubbturer/ oversikt/ kontakt med aktivitetsledere 
Hvem spør hvem her? 
Webansvarlig/ hjemmesiden: 
Gunnar tar dette, men vi spør også om Per Åge kan bidra, Bjørg/Gunnar 
spør Per Åge 
Årlig dugnad i juni/ Vervendagen/ eventuelt flere arrangement: 
Hanne tar denne 
Arbeidsgruppe flytebrygge (styret må være representert, Hanne?) 
Hanne spør Per Åge om han vil bidra sammen med henne? 
Arbeidsgruppe nytt klubbhus: 
Bjørg tar denne, men spør Per Oddvar om å hjelpe 
Utarbeide oppdatert verdioversikt med avskrivninger, utstyr: 
Gunnar sammen med Hanne 
Oppdrag på å reparere utstyr: 
Hanne organiserer, men resten hjelper etter behov 
Medlemskontakt/ arrangere medlemsmøter: 
Hvem ble vi enige om her? 
 
 

 
 

 

Sak 21/22 Møteplan for styret 
Forslag vedtak: Styret diskuterer og beslutter tidspunkt for styremøter ut august måned 
Kommentar: Styret har 5 faste medlemmer, og 2 varamedlemmer. Det er ikke lett å finne 

tidspunkt for møter som passer for alle, og dermed er det viktig at vi lager oss 
en møteplan som vi kan planlegge ut ifra. 
Denne møteplanen bør også gjøres kjent for medlemmene på hjemmesiden. 
 
Både faste og varamedlemmer bør innkalles til alle møter. 
 
Forslag til møtetidspunkt ut august 2022: 
 

Måned Tidspunkt 
Mai 12. mai kl 19-21. Sted annonseres i innkalling 
Mai, styrekurs 23. mai. kurs i «Klubbens styrearbeid i praksis» v/ 

Agder idretts krets (sted og klokkeslett?) Det er ett 
ønske at faste- og varamedlemmer deltar på kurset. 
Sted annonseres senere 

Juni 02. og 16.  kl19-21. Sted annonseres i innkalling 
Ferietid 

August 25. kl 19-21. Sted annonseres i innkalling 
  

 

 

Sak 22/22 Forespørsel om kjøp av brukt kajakk til klubben 
Forslag vedtak: (til diskusjon og beslutning) 



Kommentar: Leder har mottatt en forespørsel fra klubbmedlem Bernt Stigan Berntsen om 
padleklubben ønsker å kjøpe hans kajakk, han vil gjerne at klubben skal vurdere 
prisen – som vi eventuelt kan gi han tilbud om. 
Dette er en Stellar 16 fot innkjøpt i 2011, visstnok i god stand ifølge Bernt. 
Kajakken er solgt, saken avsluttes 
 

 

Sak 23/22 Elektronisk logg/ utstyrsoversikt 
Forslag vedtak: (til diskusjon og beslutning) 
Kommentar: Innmeldt sak fra Leif Sunde: 

Ønsker at klubben vurderer innkjøp av elektronisk logg/ utstyrsoversikt. 
PADLEBOKEN – – Loggboken for din kajakklubb! 
 
Padleloggen 
 
Leif informere styret om priser, erfaringer, fordeler og hva dette krever av 
klubben. 
 
På grunn av tidsnød ble denne saken ikke behandlet, tas opp igjen ved neste 
møte 

 


