
Referat styremøte LPK 12.5.2022  
Dato 12.5.2022 kl 19 sted: Hjemme hos Bjørg 
Tilstede: Bjørg Tennebø Jensenius, Hanne C. Jensen (referent), Merete Eidesund, Leif 

Sunde, Gunnar Grøtnes, Elin Nybøen 
Forfall: Tord Haarklau  

 

Sak 24/22 Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte 
Forslag vedtak: - Styret godkjenner innkallinga og referatet fra sist møte 

Referat møtet: Innkalling godkjent, referatet fra forrige møte korrigeres ved at vi sender 
rettinger direkte på e-post til Leif/Gunnar. 
 

 

Sak 25/22 Oppfølginger fra siste styremøte 
Forslag vedtak: - Ingen vedtak – kun informasjon 

Kommentar: Vi tar en runde og oppdaterer hva har vi fått gjort/ fått siden sist styremøte 
knyttet til de forskjellige roller og oppgaver 

- Tilganger Onedrive 
- Tilganger klubbadmin 
- Medlemsoppfølging (innmelding, utmelding, fakturering) 
- Vedtak Brønnøysundregisteret 
- Tilgang banker 
- Hjemmesiden 
- Avklaringer rundt hvem som har ulike ansvar utenom styret, ulike 

ressurspersoner 
- Dialogmøte 3. mai (Merete og Bjørg) 
- Arbeidsgruppe brygge 
- Arbeidsgruppe klubbhus 
- Utstyr Verven/ dugnad juni 
- Søknad Gjensidige, barne- og unge aktiviteter sommer 2022 
- Annet? 

Referat  møtet: 
 

Bjørg gir tilganger til Onedrive til to styremedlemmer. 
Tilgang til klubbadmin er via minidrett. Her er mange nyttige dokumenter for 
styret og oversikt over medlemmer mm. www.ka.nif.no. Alle i styret sjekker at 
de kommer inn her før neste styremøte. 
Merete og Elin tar ansvar for innhenting av nødvendige politiattester. Bjørg 
tildeler dette til Elin i klubbadmin. 
Leif har fått de nødvendige tilganger til medlemsoppfølging. 
Bjørg har oppdatert nødvendig informasjon i Brønnøysundregisteret 
Tilgang banker er ordnet. Leif sjekker til neste gang om han har fått tilgang til 
Lillesand sparebank. Gunnar sjekker om vi skal/kan ha færre konti i bankene (nå 
har vi to i Sparebanken Sør og to i Lillesand Sparebank). Det kan virke 
hensiktsmessig å beholde to banker pga muligheter for tilskudd. 
Hjemmesiden. Gunnar er godt i gang med oppdateringer. Vi sender fortløpende 
nødvendige oppdateringer til ham.  



Avklaringer av ulike ansvarsområder utenom styret/ressurspersoner 

 Per Aage har overtatt ansvaret for kurs. 
 Per Oddvar administrerer liste over klubbturansvarlige. Hanne sjekker 

med aktivitetslederne om de selv legger ut klubbtur som arrangement 
på Facebook. Oppfordrer til å skrive inn kontaktinfo slik at deltagerne 
kan få tak i turleder. 

 Elin tar ansvar for klubbkvelder og får med seg en person til. 
 Elin er også bassengansvarlig 
 Edvin hjelper til med reparasjoner av utstyr på oppdrag fra Hanne 

Dialogmøte – Bjørg og Merete var på møte i regi av Agder idrettskrets om idrett 
for barn og unge. Dilemma, utfordringer, kompetanse mm var bla tema. 
Arbeidsgruppe brygge. Per Aage, Edvin, Geir og Torill bidrar sammen med 
Hanne.  
Arbeidsgruppe klubbhus. Her har ikke skjedd noe nytt siden sist. Bjørg følger 
opp. 
Utstyr Verven/dugnad juni. Hanne informerte kort om hva som skal gjøres og 
hva som er kjøpt inn.  
Gjensidige. Søknaden er innvilget. Det skal gjennomføres grunnkurs for barn. 
Dette gir samtidig sommerjobb for noen barn fra klubben som deltar. Kursene 
må muligens flyttes noe i forhold til det som var skissert i søknaden. Merete 
holder i dette sammen med Thomas. 

 

Sak 26/22 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. 

Referat møtet: 
 

Tidsnød gjør at denne saken må utsettes. 

Sak 27/22 Tilskuddsmidler til friluftslivets uke 
Forslag vedtak: - Til diskusjon og beslutning;  

skal klubben søke? Eventuelt hva, og hvem skriver søknad? 
 

Kommentar: Søknad om midlerpå inntil 5000 kr i anledning friluftslivets uke første uke i 
september. Søknaden sendes Norsk Friluftsliv. 

Referat møtet: Vi søker om midler som kan brukes til å promotere tirsdagsturen med mulig 
innleie av inspirator og for eksempel middag til deltakerne. Hanne søker. 

 

Sak 28/22 Rutiner vedr tilskudd til kompetanseheving og utdanning av instruktører 
Forslag vedtak: - Styret utnevner en person som får i oppgave å lage et forslag til rutiner, 

som klubben kan bruke til å forvalte denne posten. Forslaget 



gjennomgås og eventuelt vedtas/ bearbeides på styremøtet den 2. juni-
22. 

Kommentar: Årsmøtet har vedtatt et budsjett for 2022 der det er satt av kr 10.000,- til 
kompetanseheving og utdanning av instruktører i klubben. Så langt vi kan se, 
har ikke klubben noen rutiner knyttet til hvordan disse midlene skal forvaltes og 
brukes. 
Det er behov for å få klarhet i dette, og viktige element i dette vil være: 

- Hvordan gjøre ordningen/ potten kjent for våre medlemmer 
- Hvem kan søke/ motta et slikt tilskudd, størrelse? 
- Hva er klubbens behov? 
- Hvordan tildele/ fordele disse midlene? 
- Annet? 

Referat møtet: Vi diskuterte kort om fordeler og ulemper ved retningslinjer og hvordan dette i 
praksis bør gjennomføres. Dette bør bla sees i forhold til klubbens 
satsingsområder og bygger kompetanse i klubben.  
Merete holder i dette med støtte fra Elin og så tar vi det opp over sommeren 
igjen. 
De forespørslene som har kommet om støtte setter vi på vent. 
Her er to saker vi skal forholde oss til parallelt: Det ene er forvaltning av de 
10.000 fra årsmøtet, det andre er hvordan vi prinsipielt forholder oss til 
prioriteringer når det gjelder bruk av disse midlene.  
Det er også satt av midler til kompetanseheving barn og unge. 

 

Sak 29/22 Utlysning av barne- og ungdomsmidler 2022 
Forslag vedtak: - Til diskusjon og beslutning;  

skal klubben søke? Eventuelt hva, og hvem skriver søknad? 
 

Kommentar: E-post fra Norges padleforbund 20.04.22: 
For å styrke padletilbudet for barn og unge åpner vi for en søknadsordning, der 
klubber har mulighet for å søke økonomisk støtte for aktiviteter rettet mot barn 
og unge opp til 19 år. Søknadfrist 15. Mai. 

Referat møtet: Bjørg har luftet dette på Facebook uten respons. Styret vurderer at vi ikke har 
personer pr nå som har kapasitet til å følge dette opp. Tråden tas heller opp 
neste år.  

 

Sak 30/22 Innmeldt sak fra Hanne, bestilling av capser 
Forslag vedtak: - Styret vurderer og beslutter om vi går til innkjøp 

Kommentar: Skal klubben kjøpe caps i signalfarger med logo på som kan selges/gis til 
medlemmer og kursdeltagere? Det handler om synlighet (HMS), reklame for 
klubben og tilhørighet. 
 

Referat møtet: Vi setter 100 caps i bestilling. De koster ca 125 pr stk. Kostnaden kan dekkes av 
inntekten fra Klart det går-dagen på Odderøya. Der honoreres klubben 10.000 
kr av DNT. Om disse skal deles ut på kurs, om medlemmer skal få dem til 
rabattert pris eller annet tar vi opp til diskusjon på neste styremøte. 

 

Sak 31/22 Innmeldt sak frå Gunnar, kommunikasjon mellom styremøtene 



Forslag vedtak: Styrer diskuterer og beslutter 
Kommentar: Skal vi bruke e-post, Facebook eller et forum på klubbens nettsted. Gunnar 

redegjør. 
 

Referat møtet: Vi rakk ikke saken. Utsettes til neste styremøte. 
 

  
32/22 Henvendelse fra Espen Tveit, Kajakk klatring og friluftsliv 
 Espen ønsker å låne kajakker av klubben slik at han kan gjennomføre kurs i 

våttkort for elever ved 7. trinn på Eide skole i Homborsund. Espen står for all 
forsikring slik at klubben ikke har ansvar for noe. 
Espen skriver videre at han er interessert i ha noe opplegg for barn/ungdom og 
familier som han ønsker å utvikle videre sammen med styret. 

Referat møtet: Espen får låne kajakker. Hanne kontakter ham for å avklare når tid det er snakk 
om å låne dem slik at det ikke kolliderer med klubbaktiviteter og for å vite hvor 
mange/hvilke kajakker det er snakk om. 
Merete kontakter Espen angående opplegg for barn/ungdom og familier. 

  
33/22 Antall deltakere pr instruktør på kurs 
Forslag vedtak: Styret diskuterer og beslutter 
 Retningslinjene i LPK sier at en instruktør i dag kan ha 10 deltakere alene på 

kurs. Flere aktivitetsledere stiller spørsmålstegn ved denne praksisen og har 
bedt styret vurdere dette. Antall deltakere handler blant annet om sikkerhet og 
HMS – i tillegg til deltagernes utbytte av kurset. Havpadlerne Færder m.fl har 6 
personer pr kursleder. Uklart om NPF har retningslinjer her. 

Referat møtet: Utsatt til neste styremøte 
  
  

 

 

 


