
Protokoll, styremøte LPK 16.6.2022  
Dato 16.6.2022 kl 19 sted:  Middelskolen 2. etg øst 
Tilstede: Bjørg, Merete, Hanne, Elin. Gunnar deltok digitalt. 

Espen Tveit og Thomas Pindard var til stede under sak 46/22. 
 

Sak 43/22 Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte 
Forslag 
vedtak: 

Styret godkjenner innkallinga og referatet fra møtet 2. juni 22 

Referat 
møtet: 

Referatet godkjent. 
Merete hadde meldt inn en sak: Avklaring av rammer for internkontroll, 
HMS og rutiner/ansvarsforhold/bruk av FB som infoside i forbindelse 
med turer for barn og voksne. 
Forslag til vedtak 1. Invitere utviklingsleder Norges Padleforbund 2. Legge 
ned klubbens åpne Facebook gruppe og opprette en Facebooks side med 
begrenset skrivetilgang. 
Alle saker bør være med på sakslisten slik at styret kan prioritere saker i 
begynnelsen av styremøtet. 

 

Sak 33/22 Antall deltagere pr instruktør på kurs (Oppfølging fra sist møte) 
Forslag 
vedtak: 

(til diskusjon og beslutning) 

Kommentar: 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 har bla en grense på 6 pr aktivitetsleder.  
Hanne sjekker med NPF om de har noen retningslinjer på antall 
deltagere.   
Gunnar sjekker hva forsikringene sier om dette.  

Referat 
møtet: 
 

På grunnkurs kan en aktivitetsleder ha max 8 deltakere. Dersom det skal 
være flere deltakere skal det være minst en aktivitetsleder i tillegg.  

 

Sak 44/22 Innmeldt sak frå Tomasz Chmiel: Felles tilgang til Kajakk-Polo treninger i 
Kristiansand 

Forslag 
vedtak: 

Dialog mellom klubbene i Agder om tilgang til Kajakkpolo treninger på 
flattvannsanlegg i Kristiansand. 

Referat 
møtet: 

Etter dialog med KKK har vi fått beskjed om at alle padlere er velkommen 
– uavhengig av om de er medlem av KKK eller ei. 

 

Sak 45/22 Periodisk regnskap pr 31. mai 2022 og forslag til tiltak basert 
på dette 



Forslag 
vedtak: 

1) Regnskapet for LPK føres i RapportX, et Excel-basert, låsbart 
regnearksystem utviklet av Gunnar Grøtnes og stilt til vederlagsfri 
bruk for LPK. Rettighetene til systemet forblir hos Gunnar Grøtnes. 
  
2c) Fakturaer fra eksterne, næringsdrivende leverandører 
behandles som beskrevet nedenfor under «Saksopplysninger). I 
kraft straks. 
  
2d) Honorar til våre egne instruktører og aktivitetsledere skal 
fremmes i NIFs Idrettsoppgjør med en gang kurset er avholdt. 
Behandling ellers som beskrevet nedenfor under 
«Saksopplysninger». 
Andre medlemmer som skal ha utlegg refundert fra klubben skal 
også fremme kravet i Idrettsoppgjør. 
I kraft straks. 
  
3) Ubetalte krav purres hver 10., 20. og 30. I kraft straks. 
  
4) Bankkontoene omorganiseres som beskrevet i saksfremlegget 
for å forenkle det administrative arbeidet og for å oppnå bedre 
avkastning. 
Vi kontakter Lillesands Sparebank og Sparebanken Sør for å få 
deres beste tilbud på plassering av TNOK 865. 

Referat 
møtet: 

Økonomirapporteringen tas til orientering. De øvrige tiltak som 
foreslås innføres. 1) Takk til Gunnar som lar oss bruke dette 
systemet. 2c) Bjørg oppretter område på Onedrive hvor disse skal 
legges. 2d) Hanne tar ansvar for å informere aktivitetslederne om at 
de skal fremme krav i NIFs idrettsoppgjør. 3) Leif følger opp 
purringer. 4) Gunnar følger opp. 

 

Sak 46/22 Innmeldt sak fra Merete: kompensasjon kursholdere 
Forslag 
vedtak: 

Invitere inn kursholdere for barn for å bli orientert om deres aktiviteter. 
Avklare 
rammer for kursholdere. 

Kommentar: På bakgrunn av siste dager mailer ang. grunnkurs hav for 
breddeidrettslinjen ved Lillesand VGS, mener jeg det er behov for å 
avklare kursholdernes kompensasjon ifbm kurs til barn- og ungdom. 
Denne avklaringen er viktig å få på plass før sommerens aktiviteter. 

Referat 
møtet: 

Thomas Pindard og Espen Tveit var tilstede og snakket om kurs for skoler 
med mer. Styret oppfatter at rammer for de avholdte og planlagte kurs er 
tydelige. Merete og Elin jobber med denne saken framover og 
styrebehandles over sommeren. 

 

Sak 47/22 Innmeldt sak fra Gunnar: Oppdatering av kontaktopplysninger i NPF 



Forslag 
vedtak: 

Kontaktopplysningene oppdateres av ansvarlig styremedlem. 

Kommentar: Opplysningene i kartet er utdaterte og må ajourføres: 

 
Referat 
møtet: 

Bjørg kontakter Våttkort og ber dem oppdatere med kun styrets e-post 
og lenke til hjemmesiden vår med kontaktinfo. 

 

 

Sak 48/22 Innmeldt sak fra Gunnar: Trenerattest for alle instruktører og 
aktivitetsledere 

Forslag 
vedtak: 

For å ha størst mulig kapasitet og fleksibilitet til å drive med arbeid 
rettet mot barn og unge ber kreves at instruktører og 
aktivitetsledere tar trenerattesten. 

Referat 
møtet: 

Merete følger opp dette og minner aktuelle som jobber rettet mot barn 
og unge om at kursene skal tas. Vi ser nærmere på dette til høsten. 

 

Eventuelt: Merete har fått en forespørsel om en voksen med grunnkurs hav kan ta med et 
barn på tur. Vi svarer i hht retningslinjene som gjelder pr nå og setter saken på dagsorden til 
høsten. 


