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Styremøte nr. 2/2022   

 
Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 20.04.22 kl. 1800-2100 
 
Tilstede fra Styret: Jan Roger Sætren, Thomas Svarre, Wolfgang Scherzer, Per Olav 
Lund, Marit Lier, Tom Johansen. 
 
 
Agenda: 
 

1. Budsjett og status regnskap v/kasserer 
 
Vedtak: 
Det endelige budsjettet med bygging ser bedre ut enn først antatt. Det besluttes at det 
ikke er nok endring til at vi kan sette av mere til innkjøp av nye kajakker enda.  
  
 

2. Oppfølgingssaker 
a. Utløp Veslemjøsa. – Vi har ikke lov å grave ned. Og slik det ser ut pr i 

dag er det overkommelig å komme ut av Veslemjøsa. Vi påventer at 
kommunen tar jobben på et senere tidspunkt. 

b. Godtgjøring ledere og utvalgsmedlemmer – De som settes opp som 
ansvarlige på ro og padle-dagene får 100,- i reduksjon av neste års 
kontingent pr gang (maks 2 personer pr dag/aktivitet).     

 
3. Organisasjonsstruktur, ansvar og oppgaver for styremedlemmer v/leder 

Vi gikk igjennom instruksene. Mottak av nye medlemmer flyttes fra padleleder. Ut 
over dette ser det bra ut. Thomas og Per Olav ser på HMS reglementet.  
 
Vedtak: Mottak og innføring av nye medlemmer tas av Jan Roger, Thomas og Marit. 
Nye medlemmer/padlere får beskjed om å møte onsdager kl. 18. Nye Roere får 
beskjed om å møte tirsdag kl. 18.   
 

4. Aktivitetsplan 2022 v/nestleder 
Se oppdatert aktivitetsliste. 
 
Det er i størst mulig grad forsøkt å tilrettelegge aktiviteten i Veslemjøsa slik at det 
kun er en av hovedaktivitetene om gangen. De få gangene i løpet sesongen det er 
overlapp legges det til rette for at padlere holder aktiviteten i nærmeste halvdel av 
Veslemjøsa og roere benytte seg av halvdelen nærmest jernbanen. I utgangspunktet 
skal dette være mulig å få til, men i de tilfellene man ser at det ikke lar seg gjøre 
gjennomføres kurs-aktivitetene som er fastlåst i kurskalenderen som planlagt. 
Deretter gjennomføres klubbens andre aktiviteter.  
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Vedtak:Thomas legger ut klubbens arrangementer på Facebook og Kursleder legger 
ut kurs som arrangement på Facebook. 
 

 
5. Roreglement 2022 v/leder routvalget 

 
Vedtak: Reglementet er i henhold til styret ok, med noen endringer ang uttak av 
båter. 
 

6. Anskaffelse av hjertestarter v/ leder husutvalget 
 
Vedtak: Det krever en del opplæring og ansvar i tillegg til kostnaden. Pga klubbens 
plassering tett på sentrum velger vi derfor å avvente kjøp av hjertestarter. 
 

7. Eventuelt 
Jan Roger lager et skriv ang lønning av padleinstruktørene og forskjellen mellom 
klubbens dugnadsjobb og klubbens ønske om å holde kurs.  
 
Marit sender svar ang Mjøssvøm/Open Water og skolesvømming. 

 
1. Orienteringssaker 

a. Åkersvika naturreservat – dispensasjon fra verneforskrifter. Brev fra 
Statsforvalteren Innlandet 

b. Temasamling 28.4.2022 - «Utbygging på Espern/Tjuvholmen – hva skjer, 
fremdrift og hvordan skal Hamar Roklub 1881 bidra med 
innspill». Hamar kommune 

c. «Sommer i Hamar 2022» - deltakelse 
 
 
Sak 4:    Aktivitetsplan: 

 HIL svømming og svømmeundervisning for 10. trinn på Roklubben de tre første ukene 
etter skolestart. Bruk av garderober?   

 H3 Open water 27. august, med utgangspunkt Roklubben. Denne gangen uapprobert 
og lavterskel arrangement. Samtidig inviterer de Roklubbens medlemmer til grillfest, 
som en takk for all hjelp. 

 «Sommer i Hamar 2022» - deltakelse? 
 

 
 
Thomas Svarre 
 Referent 
  
 


