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Styremøte nr. 2/2022   

 
Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 24.03.22 kl. 1800-2000 
 
Tilstede fra Styret: Jan Roger Sætren, Thomas Svarre, Wolfgang Scherzer, Per Olav 
Lund, Marit Lier, Tom Johansen. 
Tilstede fra gamle styret: Arne Hansen, Per Myrvang, Solveig Hauge. 
 
 
Agenda: 
 

1. Ny organisasjonsstruktur. 
 
Det er ønsket at hver enkelt i styret tar med seg «stillingsinnstruksen» hjem og tenker 
over hva det kreves av den enkelte, hvem og hvor mange andre som trengs å være med 
i de forskjellige utvalg. 
 
Vedtak: 
Vi tar det opp på neste styremøte. 
 

2. Budgett: 
 
Styreleders har sett over budsjettet og kommet med et nytt forslag for ikke å spise av 
den vedtatte kapitalreserve. 
Leders forslag:  

1. Dusjprosjektet kr.230.000,- skyves til 2023 
2. Breddeutvidelse av utløp kr 150.000,- 200.000,- søkes utsatt til 2024 
3. Øker posten rep/vedlikehold bygningsmasse med kr 100.000,- til 650.000,-.  
4. Resterende merforbruk spiser av klubbens kapitalreserve.  
5. Reduserer post robåt ny fra kr. 75.000,- til kr. 0 
6. Reduserer post kajakk ny fra kr. 175.000,- til kr. 110.000,- 
7. Øker post vedlikehold kajakk og robåt til hver kr. 20.000,- 
8. Øker post diverse kostnader fra kr. 5000,- til kr. 15.000,- pga. UNICEF 
9. Stramme tøyler frem til utgangen av 3 kvartal (se an utviklingen) 
10. Budsjettkontroll på hvert styremøte fremover.  

 
Per Olav er uenig i forslaget på begrensing av budsjettet til kajakkene. Men aksepterer 
og følger det styre bestemmer. Redselen er at instruktørene slutter pga dårlig utstyr og 
vi ikke kan fylle kursene uten at instruktørene må låne ut eget utstyr.  
Vi har utstyr, men ikke nok som passer til den vektklassen som møter på kursene. I 
tillegg er det mange kajakker som er gamle og så slitte at de ikke vil være mulig å få i 
akseptabel stand igjen.  
 
Etter diskusjon og tydelig argumentasjon korrigeres beløpene:  
140000 til kajakker, (ny anskaffelse, rep) 
30000 til vedlikehold roklubb 
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Vedtak: 
Det er ingen som er imot. 

 
3. Aktivitetsliste 2022 

 
Kursplan kajakk er mottatt 
Kompisturer og sosiale turer. Hvem tar over? Saken tas opp på neste møte. 
Dugnader 
Sommerfest 
Åpent hus 
Salg- og byttedager 
Sommer i Hamar – «Mjøsfestival» 30. juli – 7. august 2022 

a. Infomøte i Hamar kulturhus 4. april 2022 kl. 18.00 – 19.00  
 
Vedtak: Vi takker ja til Mjøsfestivalen. Jan Roger og Thomas deltar på infomøtet s4. 
april. 

 
4. Neste møte: 

20. april og 18. mai 
 

5. Eventuelt: 
Gratis medlemskap for styremedlemmer, 
Kajakk-oversikt og gjennomgang av medlemslister 
 

6. Ønske om innslag til neste møte: 
Det er ønske om å ta opp forslag til endring av kursavgift 
Ta opp tirsdagspadling.. hvem tar over? 

 
 Thomas Svarre 
 Referent 


