Protokoll – BSI Padling - Årsmøte
Dato:
Sted:
Fremmøtte:

21. januar 2009
Christies gate 12, seminarrom 110
20 fremmøtte, inkl. Leder

Sak 01/2009 Godkjenning og innkalling av protokoll fra forrige møte
Valg av møteleder: Lidun Hareide
Enstemmig vedtatt
Valg av referent: Bente Solberg
Enstemmig vedtatt
Antall fremmøtte medlemmer med stemmerett:
19 inkl leder
Antall fremmøtte medlemmer uten stemmerett:
1 (ikke medlem i 2008)

Sak 02/2009 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Enstemmig vedtatt

Sak 03/2009 Årsmelding for 2008
Dette har vært satsningsområder for 2008:
• Utstyr: Innkjøp av nytt utstyr er ikke fullstendig gjennomført pga endring i den
økonomisks situasjonen (ref. sak 04/2009). Likevel er det blitt kjøpt inn 2 nye
havkajakker.
• Sikkerhet: Fokus på sikkerhet med gjennomføring av instruktør treninger og
1.hjelpskurs for instruktørene.
• Kompetanseheving: Fokus på kompetanseheving med gjennomføring av teknikk kurs
og aktivitetsledersamling på Golta, samt deltakelse på Ekstremsportveko, Njord
Symposium og Stormsamlinga. Etablering av ressursgrupper.
• Informasjon: Info ut til medlemmene via ny og flott nettside.
• Samkjøring: Samkjøring mellom elv- og havpadlerne med felles arrangement både
teknisk og sosialt og bassengtreninger.
• Fellesskap: Fellesturer til Lindås og Stadt.
Visjoner for 2009:
• Kompetanse og sikkerhet: Opprettholde og heve den kompetansen vi har i klubben,
med fokus på sikkerhet og informasjonsflyt
• Medlemmer: Ønsker flere studentmedlemmer og spesielt flere medlemmer til
elvegruppa, mer offensiv og effektiv rekruttering av studentmedlemmer (spesielt med
tanke på økonomisk støtte, ref. sak 05/2009)
• Fellesskap: Flere bassengtreninger (det er ordnet for våren 2009)
• Stimulere til å få mange aktive medlemmer gjennom turer og aktiviteter

Sak 04/2009 Regnskap 2008
Generelt sett er den økonomiske situasjonen for 2008 veldig god, med årsresultat på ca
145 000 NOK, og 109 000 NOK på konto per 31/12/2008. Avsatte midler er ca 70 000 NOK,
tilsvarende 2 innbetalinger på husleie (for reserve).
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Regnskap 2008
Enstemmig vedtatt
Note: Regnskap skal godkjennes av hovedkasserer i HS før det er formelt godkjent.
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Sak 05/2009 Budsjett 2009
Budsjett for 2009:

•
•
•
•
•
•
•

Budsjett for 2009 er basert på ca 240 medlemmer.
Husleie for 2009 er økt kraftig pga installering av sprinkleranlegg. Husleiga skal
reforhandlast i løpet av året, og vi kan ikke se bort fra at den kan bli ytterligere
hevet..
Tilskudd fra HS (ca 65 000 NOK) er usikker da det er sendt ut meldinger om at
støtten vil bli basert på antall studentmedlemmer, som vil føre til at støtten mest
sannsynlig vil bli redusert.
Økning av naustleie for privat kajakk økes for å dekke inn økning i husleie. Ca 75%
av totalt areal nyttes til utleieplasser og dermed tilsvarende andel av husleie dekkes
inn av inntekt fra naustleie til private kajakkplasser.
Medlemskontingent økes pga økte utgifter til husleie.
Vil prøve å øke inntekter fra naustleie ved å øke antall plasser fra 120 til 140.
Budsjettert overskudd på 65 000 NOK tilsvarer støtte fra HS da denne er usikker, slik
at det er en buffer om støtten faller bort.

Budsjett 2009

-

Enstemmig vedtatt

Sak 06/2009 Valg av nytt styre
Valg av leder: Lidun Hareide
Enstemmig vedtatt
Valg av styremedlemmer:
Bente Solberg
Elin Thorsen
Kristine Haland
Kristin Solberg
Linn Eide + Ole (deler ett verv)
Pelle
Kelda
Valg av vara:
Ina Eide
Valg av styremedlemmer og vara

-

Enstemmig vedtatt
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Styret konstituerer seg selv på første styremøte. Alle er valgt for ett (1) år.

Sak 07/2009 Heving av kontingent og naustleie for kajakkplass
Styret fremmer forslag om å heve medlemskontingent til 600 NOK (+100 NOK) og naustleie
for private kajakker til 1200 NOK (+450 NOK) pga økte utgifter til husleie.
Det er ønskelig å ha minst økning på medlemskontingent med tanke på studentmedlemmer,
mens det er flest medlemmer som er i fast arbeid som leier kajakkplass.
Økning av medlemskontingent og naustleie – Vedtatt med 18 for og 1 avholdende.

Sak 08/2009 Kommersiell kursaktivitet i klubben
Innkommet sak: Skal klubben drive kommersiell kursaktivitet, i.e. holde kurs for bedrifter
som da ikke resulterer i nye medlemmer.
Årsmøtet i 2008 gjorde vedtak på at medlemmer (aktivitetsledere) kan holde kurs for sin
bedrift med klubbens utstyr.
Innspill: Kommersiell aktivitet kan føre til at en mister ”klubbånden”, tilhørighet og
dugnadsånd, og en kan få problemer med personer uten tilhørighet til klubben som har
kortvarig tilgang til klubblokale og utstyr. Klubben kan få et mindre personlig preg.
Innspill: Kommersiell aktivitet gir mer trening for instruktørene samt økt inntekt til klubben.
Forslag: Styret utarbeider og presiserer retningslinjer for kommersiell aktivitet som holdes til
et minimum, da det kan gi verdifull inntekts grunnlag, men ingen annonsering og lignende. I
tillegg må det gjøres rede for at det ikke går utover klubbens rammer i forhold til forsikringer
og støtte fra HS.
Forslag

-

Enstemmig vedtatt

Info.
• Stor takk til det avtroppende styret, overrekkelse av gave.
• Det er mulighet for rabatt avtale med Outdoor Sport, men det må utarbeides en plan
for gjennomføring. Oscar Leirgulen har tatt initiativ.

Møtet hevet kl 20.50

Bente Solberg
Referent

Lidun Hareide
Leder
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