STYREMØTE nr 4/08 11.04.08 hos Oscar

Tilstede: Oscar, Kristin, Lidun, Hans Petter, Jens og Hallvard
Neste møte tirsdag 20. mai.
26/08
teknikktrening/aktivitetsledertrenig
Styret vedtok å stille krav om NPF Teknikkurs/NPF Aktivitetslederkurs
eller tilsvarende ferdigheter for å være med på disse treningene.
Hallvard fikser på nettsiden.
27/08
Betaling for medl og kajakkplass
Noen har kontaktet Hallvard ang betaling av kajakkplass. Styret vedtok at
de som betalte etter 01.10.2007 har betalt for hele 2008. Fra og med
2008 gjelder det at etter 01.08. er prisen for kajakkplass 400 kr fram til
31.12.
Hallvard svarer dem det gjelder.
28/08
Polo
Kjell Berland er interressert i å starte en kajakkpologruppe. Styret har
vurdert dette slik at vi ikke har plass eller ressurser til å starte opp med
polo dette året. Hallvard informerer Kjell.
29/08
Turledere
Bjarte kan være turleder i BSI. Får ikke holde kurs før han har tatt andre
dag av kurset.
Hva er kravet til turledere?
Aktivitetsledere kan arrangere BSI turer når som helst om de annonserer i
god tid på mail og nettsiden (aktivitetskalenderen). Det skal være en
aktivitetsleder med på alle turer (ikke tirs/torsd padling).
Hallvard sender ut mail om dette.
30/08
Skap
Kriterier for tildeling av skap etter prioritet:
1. Kursholdere og turledere
2. deltatt på dugnader og padleaktivitet
3. styre og ressursgrupper
31/08
Aktivitetskalenderen
Hans Petter ordner aktivitetskalenderen slik at kun den aktuelle mnd og
etterfølgende vises.
Hans Petter ordner også et banner med "BLI MEDLEM" på nettsiden.

32/08
Turforslag + avklaring
Oskar, Harald, Bjarte og Mailin tenker å arrangere tur til Lindåsslusene
1.mai. Dette blir ein "rolig/kosetur"!
Vi arrangerer ikke tur til Njord vårsamling. Altså ingen kajakklåning.
33/08
Ressursgruppene
Kompetanseheving: lidun, Einar og Elin.
Jobber med en onsdagstrening med Sven og Thomas fra NPF
Todagerskurs med Thomas Pindard til høsten.
Tur til symposiet i Angelsey 2009.
34/08
Innkjøp
Styret vedtok å kjøpe:
10 werner elveårer 9000,- ansvarlig: Hans Petter
4 elvevester 2000,ansvarlig: Hans Petter
Skøyteledninger og lys i Naustet ved vestene, sittegruppen og infoveggen
ansvarlig:
2 bøker: "Sea Kayak" av Gordon Brown og River safety and rescue" av
Franco Ferrero
ansvarlig: Hans Petter
2 sjøkart til infoveggen
ansvarlig: Hallvard
35/08
Sjekk av betaling
Kursholdere må få beskjed om at det å sjekke betaling for kurs er en del
av jobben. Hallvard stiller på tirsd. Og torsd. Og sjekker betaling. Sender
ut varselmail først.
Her er referatet fra møtet ferdig. Under er noen ting Hallvard skal fikse og
noen påminnelser fra tidligere møter.
Huskeliste Hallvard:
Mail Stefan om skapet til Britt Elin, Vibeke om skap.
Nettet: 400,- etter 01.08. for kajakkplass.
Mail til aktivitetsledere om å arrangere turer.
Ekstraordinære midler til kurs: Lidun
3/08
Kontroll på betaling
Betaling av medlemskap og naustleige har vært under dårlig kontroll i 2007. Vi
trenger bedre rutiner. Kristin og Oskar samarbeider om dette. Alle medlemmer må ha
oblat på våttkortet for betalt medlemskap. De på elv som ikke har kort sjekker vi

manuelt (det er ikke så mange og vi kjenner dem). Mailin ordner med oblat til dem
som av en eller annen grunn ikke får dette fra banken. Disse bør vel plasseres i
naustet?
4/08
Styrereferat på nettet
Info til medlemmene om demokratiske beslutninger må bli så bra som mulig.
Harald legger ut referatene i PDF fil på nettsiden

