
Protokoll styremøte LPK 15.12.2022  
Sted Digitalt i Teams 
Til stede: Gunnar Grøtnes, Bjørg T. Jensenius, Elin B. Nyberg og Hanne C. Jensen 

 

Sak 87/22 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 24.11.2022 
Vedtak: Forslag: Møteinnkalling ble godkjent. Et navn var feil og ble rettet. Protokoll 

godkjennes. 
 

Sak 57/22 Orientering om forsikringer i LPK (fortsettelse på sak tidligere fra Gunnar) 
Saksopplysning
er: 

På grunn av at risikoen for skader eller tyveri når kajakkene er i bruk på vannet 
erfaringsvis er lav, tegner LPK ikke kasko eller delkasko, men beholder den 
nåværende superforsikringen. Kajakkene er da forsikret når de er på Verven/land og 
under transport.  
Den nye brygga forsikres for kr. 150.000, egenandel kr. 10.000 i hht. IFs tilbud, 
premie kr. 2715,-.  
De øvrige forsikringene er uendret. Vi har dekket: 

 Kollektiv ulykke for medlemmer (225 medlemmer) > klubbforsikringen 
 Ansvarsforsikring for ideelle organisasjoner (Bedriftsansvar, produktansvar, 

kriminalitetsforsikring, styreansvar) 
 Kaskoforsikring på Brenderup tilhenger PV 8832 

 
Gunnar underretter IF og laster oppdaterte poliser   

Vedtak:  Klubbens forsikringssummer er oppjustert i overensstemmelse med de beregnede 
gjenkjøpsverdiene på kajakker og utstyr, hhv 813.000 og 200.000. 
 
Brygga forsikres for 150.000.  

 
 
 

 

Sak 68/22 Tildeling av kompetansemidler til klubbens medlemmer – tildeling  
Sak: Søknad fra Geir Thorsen om dekking av utgifter i forbindelse med deltakelse på 

Grunnkurs livredning ble glemt behandlet i forrige styremøte. 
Vedtak: Søknaden innvilges. (Hanne C. Jensen deltok ikke i behandlingen av denne 

saken) 
 

Sak 86/22 LPK sin Facebookside – tidspunkt prosess (klubbkveld) 
Sak: Styret ønsker at vi involverer medlemmene hvordan vi kan ivareta dette med 

HMS med annonsering av turer på Facebooksiden. 
Vedtak: Vi bruker klubbkvelden 10. januar til å starte en prosess rundt dette. Hanne og 

Elin tar ansvar for innledning og å styre kvelden. Bjørg ordner lokaler. 
 

Sak 88/22 Forventninger til, og bruk av Teams  
Vedtak: Vi utsetter denne saken til januar. 



Informasjon: Klubben har fått gratislisens på Microsoft, og all informasjon er flyttet over til 
Teams. 
Hvordan ønsker vi at vi skal bruke dette? 
Hvor mye forventer vi av kommunikasjon og oppdateringer skal skje her? 
Viktig at styret diskuterer seg frem til en god bruk av dette. 

 

Sak 89/22 Fastsetting av dato for årsmøte 2023, fordeling av ansvar/ oppgaver 
Sak: Dato for årsmøtet fastsettes, ansvar for de ulike oppgavene fordeles 
Vedtak: Årsmøtet blir 21. mars. Bjørg sjekker mht lokaler og informerer valgkomiteen 

om datoen. 
Årsmelding. Utarbeides av styret i fellesskap. 
Regnskap. Gunnar tar ansvar for dette. 
Budsjett. Utarbeides av styret i fellesskap basert på handlingsplanen. 
Handlingsplan. Styret griper fatt i dette i januar/februar. 
Reviderte vedtekter. Bjørg og Gunnar jobber med dette. 
HMS-rutiner tas opp som orienteringssak. Hanne holder i dette. 
Forslag medlemskontingent 
Valg av nytt styre. Valgkomiteen er godt i gang med dette. 
Forslag til ny valgkomité. Styret foreslår. 

 

Sak 90/22 Forslag til HMS-rutiner og internkontroll 
Informasjon: Hanne holder i arbeidet med ROS-analyser, HMS-rutiner og internkontroll. 

 

Sak 67/22 Forslag til reviderte vedtekter for Lillesand padleklubb 
Informasjon: LPKs lov (vedtekter) er fra 8. februar 2010. Etter den tid har NIFs lovnorm for 

idrettslag endret seg mye. LPKs lov skulle vært oppdatert tilsvarende, men det 
har ikke blitt gjort. Styret vedtok derfor å sammenholde gjeldende lov for LPK 
med NIFs norm og legge frem forslag til oppatert lov for LPK (sak 67/22 den 22-
sep-22). 
Gunnar har jobbet fram et forslag. Vi ser på forslaget på nyåret.  

 

Sak 91/22 Eventuelt 
Informasjon: Oppfølging av klubbutviklingskvelden. Bjørg treffer Trond Are Gjone med tanke 

på videre oppfølging. Vi ønsker å jobbe med handlingsplan og en 
spørreundersøkelse for klubben. 

  
 


