
Protokoll styremøte LPK 22.9.2022  
Dato 22.9.2022 kl 19 sted:  digitalt møte 
Tilstede:  Bjørg T. Jensenius, Gunnar Grøtnes, Leif Sunde, Hanne C. Jensen og Elin B. 

Nyberg 
Thomas Pindard deltok på sak 65/22 

 

Sak 64/22 Godkjenning av innkalling til møtet, og protokoll fra sist møte 25. august 22 
 vedtak: Styret godkjenner innkallinga og protokoll fra møtet 25. august 22 med 

tilførselen bemerket av Bjørg 
 

Sak 65/22 Informasjon av Thomas Pindard NPF 
 vedtak: Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Elin og Hanne som ser 

nærmere på hvordan klubbens Facebookgruppe kan organiseres og driftes og 
også ivaretar HMS siden av dette. Styret synes det er viktig å involvere 
medlemmene i dette arbeidet. Elin og Hanne har fullmakt til å involvere 
medlemmer som kan bistå. Saken legges fram på styremøtet i november.  

 

Sak 51/22 Forsikringer Lillesand padleklubb, ubehandlet sak fra sist møte 
 vedtak: Orienteringen tas til etterretning 

 

Sak 56/22 Tilgang og godkjenningsrettigheter i nettbanken, ubehandlet sak fra sist møte 
 vedtak: I tillegg til Bjørg og Leif, gis Hanne tilganger til nettbankene. Hannes funksjon 

blir som vara. Bjørg informerer bankene om denne endringen.  
 

Sak 57/22 Verdiberegning av klubbens eiendeler, ubehandlet sak fra sist møte 
 vedtak: Saken tas til orientering 

 

Sak 60/22 Økonomi pr 19. august, regnskap. Tiltak ubehandlet sak fra sist møte 
 vedtak: 0. Gunnar kontakter kursansvarlig, Per Aage om å purre på honorarkrav. 

Frist 31.10.22. 
 

 Medlemmet som er flyttet til utlandet meldes ut og fakturaen 
tilbakeføres. Vi må informere vedkommende om dette, dette gjør 
Bjørg. 

 De resterende 16 medlemmene kontaktes pr. telefon for å få 
klarhet om de har mottatt purringene, om de har svart og om de 
ønsker beholde medlemsskapet. Vi fordeler medlemmene med fire 
på hver (Bjørg, Hanne, Leif, Gunnar) Dette gjennomføres innen 30. 
november 2022. 

 Gunnar lager en oversikt over hvem som kontakter hvilket medlem. 
 

Sak 62/22 Økonomihåndbok for klubben 



 vedtak: Utsettes til neste møte 
 

Sak 63/22 Forvaltningsplan for Skauerøya, ubehandlet sak fra sist møte 
 vedtak: Lillesand padleklubb er aktive i denne prosessen, Bjørg representerer Lillesand 

padleklubb og deltar på videre møter.  
 

Sak 66/22 Styremedlem har trekt seg, vi må fordele oppgaver, innmeldt av Bjørg 
 vedtak: Elin gis oppgaven som barne- og ungdomsansvarlig i LPK.  

Elin gis ansvaret med innhenting av politiattester. Bjørg er vara til dette.  

Elin lager sammen med Hanne forslag til rutiner for lån/ leie av utstyr fra LPK. 
 

Sak 67/22 Revidering av vedtekter for Lillesand padleklubb, sak meldt inn av Bjørg 
 vedtak: Det vedtas en arbeidsgruppe bestående av Gunnar og Bjørg som ser på de 

eksisterende vedtekter – og lager et utkast til nye vedtekter, som legges frem 
for styret på møtet i november.  

 

Sak 68/22 Tildeling av kompetansemidler til klubbens medlemmer, forslag til 
retningslinjer LPK, sak meldt inn av Elin 12. september 

 vedtak: Innspillene fra styremøtet tas med i videre utforming av retningslinjene og 
legges fram på styremøtet i slutten av oktober.  

 

Sak 69/22 Forslag til tidspunkt klubbkvelder og utviklingsseminar, sak meldt inn av Elin 
12. september 

 vedtak: Saken utsettes til neste møte 
 

Sak 70/22 Visjoner og strategi for LPK, sak meldt inn av Gunnar 19. august 
 vedtak: Saken utsettes til neste møte 

 

Sak 71/22 Tilbud om lederkurs for ungdom 11.-13. November, meldt inn av Bjørg 
 vedtak:  Lederkurset gjøres kjent for alle medlemmer gjennom en e-post, og ved 

at det legges ut på hjemmesiden til LPK samt på Facebook. Vi gir uttrykk 
for at vi ønsker å nå ut til 3-5 ungdommer som ønsker å delta og ønsker 
å være en ressurs for padleklubben med å bygge opp en godt padlemiljø 
for ungdom i Lillesand. Vi trenger også en mentor som ønsker å følge 
opp ungdommene etter gjennomført kurs. Interesserte bes melde seg. 

 LPK betaler kursavgiften på kr 1500 for de som ønsker å delta  

 

Sak 72/22 Avtale med Lexow safety (tidligere A-dykk) Kristiansand 
 vedtak:  LPK ønsker å være med på en slik avtale 

 Vi legger ut informasjon om dette på våre hjemmesider, til informasjon 
til våre medlemmer (ikke en anbefaling) 



 Bjørg henvender seg til Padlespesialisten og undersøker om LPK kan få 
tilsvarende avtale som de andre padleklubbene har.  

 


