Styremøte 3, referat
Tilstede, Lidun, Jens, Kristin, Hans Petter, Harald
Gjennomgang av mail til Hallvard ang. forholdet til Njord, service på kajakker
Sak 10/08, økonomi
Regnskapet ligger hos hovedkasserer. Går ut i fra at regnskapet er i orden.
6. mars var det 14 000 kroner på konto.
Kristin må ha samtlige styremedlemmers underskrift for å motta ny
nettbankverifisering av Sparebanken Vest.
Undersøke muligheten for å sende mail fra PayPal når kurs er betalt. Sende ut mail
til alle som har meldt seg på aktivitetslederkurs om at kurset nå skal kjøpes i
nettbutikken. Betalingsfristen er 20. mars.
Sak 13/08, aktivitetskalender
Mandag 12. mai, elvepadletur for de som nettopp har vært på kurs + andre
10 påmeldte på surfeturen til Stadt.
Veko, sjoafestivalen, vårsamling til njord, symposiet
Sende aktiviteter til Harald
1. april tirsdagspadling, våttkorttest
3. april torsdagspadling
4. april dåp og fest
Surfekurs med Nigel Foster
Sak 17/08, lønn
Innføre grunleggende oppretting av enkeltmannsforetak.
De som skal holde kurs (over 2000 kroner) må ha enkeltmannsforetak. HP og Jens
skal holde innføring.
Sak 18/08, lønnet arbeid
Tilby instruktørlønn til alle som holder kurs så lenge klubben kan ta betaling for
kurset.
Passe på at vi har klare linjer for hvem som skal få tilbud om spesielle aktiviteter.
Sak 19/08, retningslinjer for introkurs hav
Instruktørgruppa har fått myndighet til å revidere dokumentet
Sak 20/08, kurs elv
Lidun sender ut et forslag ang et svar til Sven vedrørende at vi ikke prøver å holde
folk utenfor klubben osv.
Sak 21/08, Ekstremsportveko
Bør satse på å få med medlemmer fra BSI for å knytte sterkere bånd til VKK. Legge
ut dette på nettsiden.

Sak 22/08, Avtale med Njord AS
Vi kan benytte den engelske instruktøren i èn dag. Kvalifisert til å holde 4star kurs.
Primært incident managementkurs. Lidun fortsetter dialogen med Njord.
Teknikkurs med Njord på vårsamlinga må ut på aktivitetskalenderen. 1600,.
Påmelding sendes til Lidun.
Ønsket at vi kan bytte jobbetimer mot kurs. Guide turer, lage mat eller liknende.
Sak 23/08, Rekruttering
Kan ha stand på handleshøgskolen, gratis, ha med kajakk og vise bilder.
Henge opp plakat (Mailin kan lage?). Torsdag 3. april på NHH. Prøve å få med fler
folk til å være med.
Torbjørn Bjelland kanskje? Ett gratis introkurs og ett gratis elvekurs.
Sak 24/08, Ressursgrupper
Har laget en sak som skal legges ut på nettet og sendes ut på mail
Sak 25/08, Elveutstyr
HP og Harald innhenter tilbud på 4 vester og 2 kasteliner
Diverse hav og elveutstyr må skiftes

