
Protokoll styremøte LPK 27.10.2022  
Dato 27.10.2022 kl 19 sted:  Middelskolen Lillesand, møterom 2. etg øst 

Møtet ble gjort heldigitalt pga at mange ikke kunne stille fysisk tilstede 
Tilstede:  Gunnar Grøtnes, Leif Sunde, Elin B. Nyberg og Bjørg T. Jensenius 

Per Oddvar Osland og Marianne Flakk deltok på sak 79/22 
 
Referent: Bjørg T. Jensenius 

 

Sak 78/22 Godkjenning av innkalling til møtet, og protokoll fra sist møte 11. okt 22 
Vedtak: Styret godkjenner innkallinga til dagens møte og protokoll fra møtet 11. okt 22 

 

Sak 79/22 Samtale med valgkomiteen – forberedelser til valg 2023 
Vedtak: Styret orienterer valgkomiteen 
Kommentar: Per Oddvar Osland og Marianne Flakk er valgkomite for neste års valg på 

årsmøtet. De ønsker å komme på dette styremøye for å ta en prat med styret. 
 

Sak 62/22 Økonomihåndbok for klubben, oppfølging fra sist møte 
Vedtak:  
Referat møtet: Saken utsettes til neste møte -styret har ikke fått de siste endringene 

 

Sak 76/22 Verving av grasrotgivere, oppfølging fra sist møte 
Vedtak:   
Referat møtet: Vi har enda ikke mottatt nok informasjon til å vite med sikkerhet hvordan vi på 

en god måte kan gjøre dette. Gunnar sjekker videre. 
Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 68/22 Tildeling av kompetansemidler til klubbens medlemmer – Retningslinjer, 
oppfølging fra tidligere møter 

Vedtak:  Forslag til retningslinjer vedtas og formidles til medlemmer via hjemmeside, 
Facebook og ved en e-post til alle 

 

Sak 80/22  Rutiner for lån/ leie av utstyr fra LPK 
vedtak:   
Referat møtet: Hanne og Elin har ikke fått gjort forslaget ferdig, saken utsettes til neste møte 

 

Sak 81/22 Nedsettelse av arbeidsutvalg for prosjektering og finansiering av universell 
utforming av brygga (parapadlere), innmeldt sak fra Gunnar 21. oktober 

  Saken utgår siden den allerede er behandlet i tidligere møter; 12. mai og 25. 
august 

 

Sak 82/22  Eventuelt: 
- One Drive og skylagring, meldt av Bjørg Tennebø Jensenius 



Vedtak:  Gunnar sjekker ut om klubben kan få en gratislisens fra TechSoup Norge, 
eventuelt andre tilbydere. Når han har nok grunnlag for vedtak melder han 
dette inn til styret, slik at vi kan ta en beslutning på hvor vi skal flytte klubbens 
dokumenter. 

Referat fra 
møtet 

Padleklubbens område for lagrede dokumenter (Onedrive) er lagret på Per Åge 
Gabrielsens område. Klubben må skaffe et annet område/ skyløsning. 
 
 

 - Oversikt bassengtrening på hjemmesiden, meldt av Elin B. nyberg 
Vedtak:  Hjemmesiden oppdateres med en oversikt i tillegg til alle arrangementene: 

Gunnar gjør dette. 
Referat fra 
møtet 

På hjemmesiden ligger det en oversikt fra 2021 – denne bør byttes ut med årets 
oversikt. 

 - Utbetaling til kursholdere meldt av Gunnar Grøtnes 
Referat fra 
møtet: 

 Gunnar har sjekket om alle kursholdere har fått sin betaling – alt er ajour 

 


