
Protokoll fra styremøte LPK 25.8.2022  
Dato 25.8.2022 kl 19 sted:  Middelskolen 2. etg øst 
Tilstede:  Bjørg T. Jensenius, Leif Sunde, Elin Nybøen, Gunnar Grøtnes, Merete Eidesund 

og Hanne C. Jensen 
 

Sak 49/22 Godkjenning av innkalling til møtet, og protokoll fra sist møte 16. juni 
Vedtak: Innkallingen er godkjent. Referatet er godkjent med Merethes kommentarer av 

6. juli.  
 

Sak 50/22 HMS og rutiner for internkontroll i forbindelse med turer for barn og voksne  
Vedtak: 
 

1. Invitere utviklingsleder Norges Padleforbund. Vedtatt 

2. Legge ned klubbens åpne Facebook gruppe og opprette en Facebooks side med 
begrenset skrivetilgang. Nedstemt. 

Det gjenstår å se på klubbens rutiner for HMS-arbeid/internkontroll/politiattester. 

 

Sak 51/22 Forsikringer Lillesand padleklubb 
Vedtatt: Utsettes til neste møte 

 

Sak 52/22 Bankkontoer – omorganisering 
Periodisk regnskap pr 31. juli 2022 

Vedtak: 1) Vi oppretter en sparekonto med 1 mnd binding til 1,75% rente i Lillesand 
Sparebank og setter inn ca. NOK 818.000 der. 
 
2) Bankkontoene omorganiseres slik at vi har én sparekonto i Lillesand Sparebank.  
Forbrukskontoen i Sparebanken Sør beholdes for å ha «et bein innafor» i den banken 
også, men alt over ca. NOK 50.000 overføres til den nye sparekontoen i Lillesand 
Sparebank. 
 
3) Når bindingstiden i Lillesand Sparebank er omme, revurderes saken i lys av 
rentemarkedet da.  
 Gunnar orienterer styret fortløpende. Styret gir Gunnar fullmakt til å inngå de 
avtalene han mener er best for klubben. 

 

Sak 53/22 Spørsmål på e-post fra Per Aage Gabrielsen, sendt 9. juli 
Referat møtet: Mailen svares ut av Gunnar 

 

Sak 54/22 Søknad til Lillesand padleklubb fra Olav Magne Seime 
Referat møtet: Søknaden er mottatt. Saken utsettes til vi har fått på plass retningslinjer. Olav 

får beskjed om dette og at han kan låne åre. 
 

Sak 55/22 Søke om mer tilskudd til nybygd brygge 



Referat møtet: Dersom arbeidsgruppa ønsker å søke midler på vegne av klubben så stiller styret 
seg positiv til det. Hanne kontakter Per Aage for å avklare oppgaver og roller 
videre i dette arbeidet. Dersom søknad sendes skal den gå gjennom styret.  

 

Sak 56/22 Tilgang og godkjenningsrettingheter i nettbanken 
Referat møtet: Styret rakk ikke behandle denne saken 

 

Sak 57/22 Verdiberegning av klubbens eiendeler 
Referat møtet: Utsettes til neste møte 

 

Sak 58/22 Medlemsskap for kursdeltakere. Valg av administrativ løsning. Dette sikrer at 
kursdeltagere er dekket av klubbens forsikring på kurs. 

Referat møtet: Grunnkurs UNG-kontingent fastsettes til 100 kr. 
Kontingent for kursdeltaker fastsettes til 100 kr. 
Vi tar i bruk IDRETTSKURS (Iku) i Klubbadmin som beskrevet i notatet fra 
Gunnar.  

 

Sak 59/22 Kjøp av privat kajakk?  
Referat møtet: Saken utsettes til neste gang 

 

Sak 60/22 Økonomi pr 19. august, regnskap. Tiltak 

Referat møtet: Styret rakk ikke behandle saken. 
 

Sak 61/22 Planlegging av høsten for styret 
Referat møtet: Styremøter blir 

o 22. September (Hanne har meldt forfall og Gunnar deltar 
digitalt) 

o 27. oktober 
o 24. november 
o 15. desember  
o 5. januar (ut og spise?) 

Klubbkvelder 
- Det er aktuelt å ha utviklingsseminar for klubben på klubbkveld. De 

ansvarlige for klubbkveldene setter agenda for vinterhalvåret. 
Kontakt med valgkomiteen for neste årsmøte. Tidspunkt ble ikke fastsatt. 

 

Sak 62/22 Økonomihåndbok for klubben 
Referat møtet: Styret rakk ikke behandle saken 

 

Sak 63/22 Forvaltningsplan for Skauerøya 
Referat møtet: Styret rakk ikke behandle denne saken? 

 


