
Protokoll styremøte LPK 24.11.2022  
Sted Middelskolen, Lillesand 
Til stede: Gunnar Grøtnes, Elin B. Nybøen og Hanne C. Jensen (referent). 

 

Sak 78/22 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 27.10.2022 
Vedtak: Møteinnkalling og protokoll godkjennes  

 

Sak 62/22 Økonomihåndbok for klubben 
Vedtak: Økonomihåndboken godkjennes med noen mindre endringer 

 
 

Sak 76/22 Verving av grasrotgivere 
Vedtak: LPK setter i verk tiltak for å verve flere grasrotgivere. Gunnar legger ut 

informasjon på nettsiden vår, vervemateriell og statistikk fra Norsk Tipping samt 
orienterer om ordningen på LPK sin Facebooksiden med lenke til hjemmesiden 
vår. Vi avstår fra premiering etter råd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

 

Sak 68/22 Tildeling av kompetansemidler til klubbens medlemmer – Retningslinjer 
Vedtak: De foreslåtte retningslinjer vedtas og legges ut på hjemmesiden 

 

Sak 68/22 Tildeling av kompetansemidler til klubbens medlemmer – Tildelinger 
Vedtak: 1. Søknaden manglet noen opplysninger. Vi ber om dem og behandler 

søknaden i neste styremøte. 
2. Søknaden er trukket – deltakelse på kurset er utsatt. 
3. Støtte til deltakelse på aktivitetslederkurs innvilges med halve 

kursavgiften, kr 1350,- til Bjørg Tennebøe Jensenius 
4. Søknad fra Geir Thorsen på vegne av klubbens deltakere på Livredning 

ute er innvilget fullt ut. Bakgrunnen for det er at deltakerne ble bedt 
om å delta som klubbens representanter. Hanne C. Jensen deltok ikke i 
behandlingen av denne saken.  

 

Sak 80/22 Retningslinjer for utlån/utleie av utstyr fra LPK 
Vedtak: Retningslinjene vedtas. Gunnar publiserer dem på klubbens hjemmeside. 

 

Sak 84/22  Henvendelse fra Lillesand vgs om lån av utstyr til kurs våren 2023 
Vedtak:  Retningslinjene formidles skolen. Elin følger dette opp. 



 

Sak 82/22  One Drive og skylagring 
Protokoll: Gunnar informerte om status. Han gjort en god jobb med å få gratis lisenser fra 

Microsoft. 
 

Sak 57/22 Verdiberegning av klubbens eiendeler 
Vedtak: Styret tar til etterretning at verdsettelsen av klubbens eiendeler er ferdig og 

meddelt forsikringsselskapet. Verdien er beregnet til 1.013.000 kr. 
Forsikringspremien stiger betraktelig som følge av dette. Gunnar forsøker å 
forhandle den ned. 

 

Sak 85/22 Legge inn nettbutikken frå Sponsoren.no på nettstedet til LPK 
Vedtak: Nettbutikken fra Sponsoren.no legges inn på vår nettside slik at medlemmer kan 

bestille LPK profilklær. Dette innebærer ingen økonomiske forpliktelser for 
klubben. Gunnar kunngjør dette på vår Facebookside med lenke til vår nettside 
der løsningen legges inn. 
 
Ordningen med capsene fortsetter som før. 

 

Sak 86/22 LPK sin Facebookside – forslag til prosess 
Vedtak: Problemstilling, informasjon og drøftinger om Klubbens Facebookside 

inkluderes som tema på Klubbkveld. Dato fastsettes i styremøte. 
 

 


