STYREMØTE nr 7/08 21.08.08 hos Hans Petter
Tilstede:
Lidun, Mailin, Kristin, Harald, Hans Petter og Hallvard
Info:
Onsdag 24 september 2008 klokken 16:30 - [utover] blir det avholdt et stort tillitsvalgtsmøte på
studentsenteret i auditoriet. Dette er en oppfølger fra ledermøtet vi hadde i vår, men denne
gangen ønsker vi å invitere alle som har tillitsverv i BSI.
62/08
Avtale med Outdoor sport
Outdoor sport har sagt seg intressert i en avtale med oss, 10% på alt kjøp av medlemmer av BSI
Padling, vil vi? Ja. Oskar prøver å utvide mot reklame på nettsiden. Medlemmene må vise våttkort
med oblat. Hallvard prøver å minne God Tur AS om dette også.
63/08
Aktivitetskalenderen høst-08
Hallvard legger ut instruktørtreningene og teknikktreningene.
Lekedag første torsdag i mnd (før pøbb).
Årsmøte 24. jan. 2009
Hallvard ordner med overnatting Bulandet (Njord stormsamling).
Oskar og Jens får ansvar for Julefesten (første lørdag i desember).
64/08
Økonomiplan 08/09
Økonomien må vi gjere nokre grep med. Naustleiga blir sansynlegvis heva. Skal vi heve prisane på
båtplass, og/eller gå inn for halvårlig kontingent slik BSI seiling har? Har vi oversiskt over kven
som ha betalt? Har vi andre mogelege inntektskjelder?
Fra Kristin:
Etter at vi ved forrige styremøte fekk varsel om at husleiga kan bli aukast drastisk, har klubben
ikkje meir pengar enn den treng. Vi har kjøpt inn nokre nye kajakkar + diverse andre mindre
utgifter samtidig som det kan vore liten tilgang på nye medlemmer/kajakkplass.
Det er sett av 2 husleiger på ein eigen konto (styrevedtak) . Utenom det har vi ca 18 tusen på
konto, og då er det fleire som ikkje har sendt inn faktura for kurs dei skal ha løn for. Dvs vi kjem til
å trenge pengane vi får inn på kurs og nye medlemmar utover hausten.
Hallvard tar med budsjettforslag fra Oskar.
Til økonomi: hva skal gjøres med inntektene fra utstyr vi selger?
Og ting vi allerede har vedtak på at skal kjøpes?
Nye inntekter:
Vi foreslår for årsmøtet å øke båtplassleigen til 1000,- og medlemskapet til 600,De som melder seg inn etter 1. nov. betaler for året etter.
Introkurs (3t) for firma. 500 pr. pers. lønn for 4 t for instruktører.
Gjerne småkurs mot betaling, rullekurs td.
Nå i høst brukes penger fra utstyrssalg til kjøp av nytt utstyr.
65/08
Sprinkling av naustet
Jeg viser til tidligere infomasjon om sprinkling av Sandviksboder 78b. Arbeidet er nå igangsatt og
prosjekteres og utføres av Ing. Tore Eide A/S. Ingeniører og håndverkere vil befinne seg i boden de
kommende ukene/månedene. Vær forberedt på at utstyr og inventar etc. vil måtte flyttes, spesielt
i 1. og 2. etasje i den perioden man monterer rør og sprinklerhoder. Likeledes vil det bli bygget
sprinklersentral i 1. eller 2. etasje og rør vil bli lagt ut av bygget for tilkobling av vann. Noe
utvendig graving må påregnes. Jeg håper arbeidet vil gå uten vesentlig ubehag for leietakere og
ber om forståelse for at sprinkling av dette fredete bygget er tvingende nødvendig og viktig.
Eventuelle spørsmål rettes til undertegnede, Jarle Anfinsen, driftsleder i Rolf Olsen Eiendom (Mob.
40400405) eller til Tore Eide (mob. 93266150).
Med vennlig hilsen
Andreas Grimelund

Disponent
Rolf Olsen A/S
T: 55332400
M: 40400400
Oskar og Hans Petter må ta et møte med Grimelund.
Hallvard ber om kran på utsida av naustet.
66/08
BCU Kurs
Olly Saunders stiller seg villig til å halde kurs for oss (BCU4 star). Er vi interesset i dette? Har vi
råd? Lidun holder kontakten.
67/08
Samlinga på Golta
Aktivitetsleiar og veiledarsamlinga på Golta - kva skal klubben bidra med?
Vi tar 300,- for kajakk for ikkje medlemmer.
Vi baker kaker, ordner kaffi, te, snacks.
Jens jobber med helikopter.
68/08
Aktivitetskurs BSI
3-5 oktober er det aktivitetskurs i Oslo.
Aktivitetskurs 2008
Helgen 3.-5. oktober 2008 vil det arrangeres
Aktivitetskurs for alle NSIs medlemmer. Kurset
vil bli avholdt på Olympiatoppen Sportshotell,
Sognsvann, i Oslo.
Aktivitetskurset er beregnet for de som driver
aktiviteten rundt om i studentidrettslagene. På
programmet står temaer som motivasjon og
treningsledelse, behandling og forebygging av
idrettskader, kosthold og ernæring og
basistrening.
Olympiatoppens avdeling innenfor ernæring og
idrettspsykologi vil stille med foredragsholdere
og vi har vært så heldig å få vårt store OL-håp
Alexander Dale Oen til å besøke kurset.
Kurset kan bli fullt, så det gjelder å melde på folk, til HS raskest mulig. Kurset koster 200 kr pr
deltaker. I tillegg må vi dekke reise selv. Det ordner vi slik at alle melder seg på til oss, så fikser vi
i HS billig transport, og deler transportkostnaden likt på de som vil delta.
Mvh
Sindre R Dueland
Hallvard sender ut tilbudet på maillista.
Hallvard foreslår vi sponser de fra styret som vil delta. Hvor mye?
Enighet om fullsponsing.
69/08
Refundering av leige
wencheir@hotmail.com
Jeg er medlem i Bsipadling og leier kajakkplass hos dere. Jeg har imidlertid fått jobb nordpå og tar
med meg kajakken og
flytter 31 juli, får jeg refundert noe av naustleien?
Wenche Jensen
Får ikkje refundert. Hallvard svarer.
70/08
Aktivitetskurs BSI

Vi er ca. 6 friluftsliv og idrett studenter fra Høyskulen i Sogn og
Fjordane.
I uke 41 står det en veiledertur på timeplanen vår.
Planen er er padle og klatre på Sotra (3-5 dager).
Nå lurer vi på om det er mulig å leie kajakk og utstyr. Vi er ikke
medlemmer, men har våttkort, t.d. teknikkurs.
(Kan vi eventuelt få en prisoversikt?)
sommerhilsen
bareBea
beatrice.janke@gmx.de
Vi leiger ikkje ut då det kjem i konflikt med aktivitetar i klubben. Hallvard svarer.
71/08
Avbestillingsgebyr
Bør vi innføre avbestillingsgebyr når folk melder seg av like før kursstart?
Ja. Halve kursprisen til BSI Padling om avbest etter en uke før kursstart.
72/08
Ressursgrupper
Ressursgrupper: hva skjer egentlig?
Vi bør ha en turgruppe på hav. Ikke helt konkret her, men vi må jobbe mot det. Forslag om å få
med Jardar, Oskar og Odd Arild.
73/08
Aktivitet i klubben
Oskar foreslår at aktivitetsledere kan ta med folk på tur når som helst/hvor som helst om det er
ledig utstyr. Allerede en regel, men vi vil oppfordre mer til det. Hallvard sender ut mail. Harald
lager et skriv om hvordan man melder seg på inst-forumet.

