STYREMØTE nr 5/08 20.05.08 hos Hans Petter

Tilstede: Oskar, Lidun, Mailin, Harald, Hans Petter, Jens og Hallvard.
Neste møte:
Info fra hovedstyret:
Oblater
Avtale m sportsbutikk
Nettløsning
36/08
Stefan sin betaling. Det er ordnet mellom han og kasserer.
37/08
Organisering av kurs
Hallvard:
• Er det fornuftig at en kursansvarlig tar all påmelding osv. Eller skal
vi hive det over på kursholdere med direkte påmelding (allerede fra
høsten av). Vedtatt når det gjelder havkurs.
• Organisering av elvekurs (hvem er ansvarlig, skal Mike holde alle
typer kurs). Harald og Hans Petter tar elvekursansvaret.
• Mike foreslår kurs for instruktørane i å undervise i rulla. Vi treng
eit basseng. Lidun og Hans Petter ordner.
• Våttkort skal deles ut på stedet etter siste kursdag.
• Kvalifiserer elvenybegynnerkurs til torsdagspadling hav? Ja, men de
må lære redning på første torsdagspadling.
• Tauere på elvekurs. Tauing på tre kurs gir et 1500,- kroners kurs.
Andre utgifter dekkes over rekvisisjonsfirma.
37/08
Lønn for eksternt kurs
Kurs for havstril padleklubb i Austevoll. Ser ut til at Hallvard tar det, men
vil ha mer betaling enn standard lønn pga reise og tidsbruk.
Ingen slitasje på BSI utstyr
Lønn inkl kjøring, ferge, overnatting osv: 3000,- pr dag. Kurset må ha så
mange påmeldte at det går i overskudd.
38/08
Lån av kajakk(er)
1. Hallvard trenger å låne BSI sin Romany 28. mai-1. juni i forbindelse
med Justine Curgenven sitt besøk. Vedtatt.
2. Har BSI noen kajakker å avse til bruk for Njord på Symposiet? Låne
ut/leige ut/goder tilbake. Vi må ha oversikt over hvem som skal låneførst.
Innen søndag. Gjenytelse til BSI: Kurs m Barry, penger, utstyr.
3. God Tur vil låne tilhengeren 28.-29. mai. Vest/spruttrekk i leige. Kan
Ronny ordne bremselysene?

39/08
Familiemedlemsskap
Skal BSI ha familie/par-medlemskap med rabatt? 2000,- for to kajakker
og to medlemsskap. Vedtatt.
40/08
Grieghallen og Idrettsdag
BSI fellesarrangement. Info fra BSI Hovedstyre. Vi deltar på begge
arrangementene.
41/08
Bil
Skal BSI padling kjøpe bil? Vi har problemer med hengerfeste. Oscar
sjekker med Kristin om økonomisk støtte da det er uaktuelt på det
nåværende budsjettet.
I mellomtiden, skal vi øke kjøresatsene? Harald og HP utreder saken til
neste møte.
43/08
Nybegynnerturer på elv
Det blir etterlyst av medlemmene. Se under sak 45/08.
44/08
Elveutstyr
Orientering om elveutstyr. Det mangler en del muttere, ellers er det ok
med båter. Årer kommer fra God Tur - 10 Werner.
45/08
Ressgruppe elv
Hvordan kan vi vekke til live ressursgruppe elv igjen? Arrangere
nybegynnerturer, bedømme hvem som kan arrangere turer og være
tauere på kurs. Fast aktivitetsdag - onsdag. Harald, HP, Espen.
46/08
Innkjøp havutstyr
Vi bør kjøpe inn litt nye spruttrekk 4 store + 2 vanlige er et freløpig
estimat, mange er råtne og treng byttast ut.
Vi treng fleire høgreårer, ikkje nok til eit fullt kurs.
Jens sjekker og kjøper det som trengs.
47/08
Kajakkpleie
Rutiner for å smøre klubb tørrjakkene med 303. Oskars forslag er å la
instruktørene gjøre det før kursene. Vedtatt.
48/08
Merking av utstyr

En del utstyr har forsvunnet fra naustet, bla årer. Jens ordner med
ordentlig merking (svimerker).
49/08
Samling for Aktivitetsledere og Veiledere
Sven og Thomas kommer å holder helgeseminar for oss.
Teori og praksis. Delt mellom Veildere og Aktivitetsledere.
Vi venter fremdeles på NPF for dato.
50/08
Lidun kan holde teknikkurs
Vi setter opp et BSI teknikkurs 14.-15. juni.

