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Sak: Styremøte 4-2019 
Møtested: Lillehammer bibliotek 
Møtedato: 28.11.2019 
Tilstede: Kari Søyland Haugødegård, Nils Ormvold, Håvard Bråten, Øyvind Hjelvik, 

Stein Eriksen 
Fraværende:  
Referent: Nils Ormvold 
Neste møte: Ikke bestemt 
 
Saksnr. Sak Oppfølging 
2019-14 

 
Årsmøte 
Det ble bestemt at årsmøtet avholdes 29. januar 2020 kl. 19 i 
auditoriet på Lillehammer Videregående skole avd. Nord. 
 
Innkalling ble gjort ferdig. Nils sender den på e-post til alle 
medlemmer + publiserer nyhetssak på nettsidene medio 
desember. 
 
Årsmelding ble gjort ferdig. Årsmeldingen sendes ut sammen 
med revidert regnskap når det foreligger. 
 
Regnskap er på det nærmeste ferdig. Håvard leverer regnskap 
til revisor rett på nyåret. 
 
Valgkomitéen er allerede i gang med sitt arbeid. Valgkomitéens 
innstilling oversendes Nils innen 10.01.2020. 
 
Styret møter senest en halv time før årsmøtet starter. 
 

 

2019-15 Vinterkjøring 
Det er behov for å synliggjøre vinterkjøringen bedre enn i dag. 
Vi gjør dette ved å endre informasjonen på hovedsiden så det 
blir èn variant for sommersesongen og èn for vintersesongen. 
 
I vintersesongen er det kjøring søndager kl. 12 fra Lilletorget. 
 
Vi er allerede i vintersesongen, Nils endrer informasjonen på 
hovedsiden. 
 

 

2019-16 Garmin-kurs 20. november 
Deltakerne ga gode tilbakemeldinger på kurset Eivind avholdt. 
Han har allerede antydet et oppfølgingskurs ved en senere 
anledning. Styret takker Eivind for engasjementet. 
 

 

2019-17 25 års jubileum 2020 
LMK er 25 år i 2020. Markering(er) i jubileumsåret ble drøftet. 
 
Arrangementskomitéen ønsker å markere jubileet, noe styret 
ser for seg kan gjøres på høstfesten. 
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Styret ønsker også at det arrangeres en egen jubileumstur, 
etter samme lest som ved 20 års jubileet. Jubileumsturen vil da 
bli en del av turkomitéens opplegg for sommersesongen 2020. 
 

2019-18 Nye nettsider 
Det er behov for å begynne å se på en ny og mer moderne 
publiseringsløsning. Nils orienterte om tankene så langt. 
 
Det ble besluttet å ta opp igjen temaet i 2021, så man unngår 
kostnader både til jubileum og nye nettsider i samme 
regnskapsår. 
 

 

 


