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Styremøte nr. 1/2023   

 

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen torsdag 19.01.23 kl. 1900-2100 

 

Til stede fra Styret: Jan Roger Sætren, Wolfgang Scherzer, Marit Lier, Tom Johansen, 

Thomas Svarre. 

Frafall: Per Olav Lund 

 

 

Agenda: 

 

1. Kort statusrunde fra utvalgene 

a. Ro-gruppen: Mye aktivitet på romaskinene og i treningsrommet. Det har 

kommet et nytt medlem fra Brumunddal som ønsket å melde seg inn for å 

representere en klubb i romaskin-mesterskap. 

b. Padle-gruppen: Vinterpadlere skaper litt aktivitet. 

c. Hus-gruppen: Lite aktivitet i vintersesongen.  

d. Kasserer: Budsjett er sendt ut til styret. Klubb-registrering venter på 

oppdatering fra systemet fra Danmark for å få det til å fungerer.  

e. Leder: Har vært på møte angående utbygging av Espern-prosjektet. 

 

2. Årsmøte 2023 – Dato 9. mars 2023, sjekkliste, 

a. Årsrapport (Jan Roger + alle i styret) 

 Gjennomgått. Godkjent av styret 

b. Regnskap 2022 

Gjennomgått. Godkjent av styret.  

c. Budsjett 2023 med aktivitetsplan 

Budsjett gjennomgått og godkjent fra styret. Aktivitetsplan blir ferdigstilt før 

årsmøtet, dobbeltsjekkes og sendes ut før årsmøtet.  

 

d. Rapport til idrettsregistreringen 

Wolfgang har ansvaret for det. 

 

e. Innkalling 

f. Saker til årsmøte. Godkjent av styret.  

i. Valgkomiteen sitt forslag til styre 2023. Godkjent av styret. 

ii. Godtgjøring til medlemmer – styresak 04 den 15.12.2022 (vedtatt) 

iii. Satsing 2023 – styresak 03 den 16.11.2022 (vedtatt, se budsjett 2023) 

iv. Medlemsavgift 2023 – styresak 02 den 15.12.22. Båtplassleie foreslått 

øket med kr.100,- pr. plass til 1.100, - pr plass (vedtatt). 

 Oppsett til årsmøtet er gjennomgått og godkjent.  

- Nestleder finner 2 til å skrive protokoll og 2 til å godkjenne protokoll.  

 

3. Bruksbåtprosjektet 

Gruppen er tatt ut av Ro-gruppen og blir en egen gruppe under styret. Se 

dokument.  
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4. Bygging av 2 kabiner / kasser for oppbevaring av robåter ved kajakkhotellets 

endevegg. 

Prosjektet godkjennes av styret. Det er godkjent av kommunen (Per Olav foreslo 

lagring inne i rohallen eller under damehuset. Dette er ikke mulig å få til ifølge 

resten i styret.) 

 

5. Oppfølgingssaker fra siste styremøte.  

Ingen oppfølgingssaker pr dags dato. 

 

6. Eventuelt 

Gaver/premier kjøpes inn. Nestleder kontakter Solveig Hauge for å høre hva som 

tidligere har blitt premiert. Det lages premier til en av de som har padlet over 

400km – både til menn og kvinner. Tilsvarende til roere. Det er ikke mulig å 

vinne i begge grupper. 

 

7. Neste møte: 

 Fredag 24. februar kl 18.00 

 

 

Thomas Svarre 

 Referent 

  
 


