
Protokoll styremøte LPK 11.10.2022  
Dato 11.10.2022 kl 19 sted:  Middelskolen Lillesand, møterom 2. etg øst 
Til stede: Bjørg T. Jensenius, Leif Sunde, Elin Nyberg, Gunnar Grøtnes (digitalt) og 

Hanne C. Jensen (referent) 
 

Sak 73/22 Godkjenning av innkalling til møtet, og protokoll fra sist møte 22. sep 
22 

Kommentar: Godkjent 
 

Sak 62/22 Økonomihåndbok for klubben, ubehandlet sak fra sist møte 
Vedtak: 1. Hanne gjør redigeringer/forslag i økonomihåndboken til neste 

gang. Sendes styret i forkant. 
2. Skjemaer og maler som er nevnt i håndboken utarbeides etter 

hvert av regnskapsansvarlig styremedlem 

 

Sak 69/22 Forslag til tidspunkt klubbkvelder og utviklingsseminar 
Forslag 
vedtak: 

Elin/Bjørg reserverer lokaler på Verven til månedlige klubbkvelder. Vi 
prøver å få en kveld til klubbutvikling før jul. Bjørg holder i dette. Hanne 
hører om Jarle kan ta ansvar for en kveld. Elin kontakter andre aktuelle. 

 

Sak 70/22 Visjoner og strategi for LPK 
Vedtak: Saken utgår, ivaretas under klubbutviklingen.  

 

Sak 74/22 Tilbud om avtale med padlespesialisten 
Vedtak:  LPK inngår en avtale med Padlespesialisten som skissert i 

forslaget tilsendt. Det innebærer rabatt til medlemmer mm. 
 LPK ønsker å gi våre medlemmer tilgang til klubbkveld hos 

padlespesialisten, tidspunkt avklares og annonseres i våre 
kanaler. 

 Bjørg informerer medlemmene om fordeler i avtalen. 

 

Sak 75/22 Søknad støtte til livredningskurs 
Kommentar: Klubben får dekket deltakelse for 3 personer som skal utdannes til 

Aktivitetsledere Livredning slik at vi kan holde 
introduksjonskurs/grunnkurs livredning for LPK. 
  
I informasjonen vi har fått oppfordres klubben til å dekke reiseutgifter til 
kurssted.  



Vedtak: Saken utsettes. Behandles når vi har klar retningslinjene for støtte senere 
i år. 

 

Sak 76/22 Verving av grasrotgivere 
Forslag 
vedtak: 

LPK iverksetter en kampanje for å verve grasrotgivere. Kunngjøres på FB 
og på vårt nettsted. 
Medlemmene får 1 Lottokupong på 10 rekker pluss Joker til en samlet 
verdi av 70 kroner for hver grasrotgiver de dokumenterer å ha rekruttert. 
Kampanjen varer til 28. februar 2023. 
  
Gunnar utarbeider forslag til nettstedside. Lenke sendes til styrets 
medlemmer snarest til godkjenning. 
Vi tar sikte på å sette ordningen i gang innen 31. oktober 2022. 

 
Vedtak: Gunnar sjekker om vi kan gi ut slike «premier». Saken utsettes til neste 

styremøte. 
 

Sak 77/22 Tildeling av kompetansemidler til klubbens medlemmer - Retningslinjer 
Referat 
møtet: 

Saken ble diskutert, retningslinjer vedtas på neste styremøte. 

 


