Styremøte 2-2014 BSI padlegruppa.

Hos Geir Inge, 05.03.2014

Til stede:
Ronny Riise
Anja Rydning
Else Irene Olsen
Charlotte Espeland (vara)
Geir Inge Kirkeli
Archana Bidargaddi
Martin Ensink
Ikke til stede:
Christin Margrethe Lie
Saksbeskrivelse

Sak

Ansvar

Faste saker:
-

Godkjenning av referat forrige møte. Ok.
Godkjenning av saksliste. Ok.
Regnskap. Ok.

Feilfaktureringer krediteres og ny faktura sendes.

Else

Gry betaler regninger inntil Else får tilgang til bank.
10.14 Ubehandlede saker fra forrige møte og Infosaker
(orienteringssaker).
-

Sak 1: Vårdugnad, hva må fikses. Naust og
materialansvarlig er ansvarlig.

Info på nettsiden om dugnad

Geir Inge og
Ronny
Martin

Skyvedør må fikses. Flytebrygge må sjekkes.
Hengeren må sjekkes.

Martin

BSI Seiling sitt seil bør ut.

Geir Inge

- Sak 2: Status på elv. Behov?
Materialansvarlig melder evt. behov

Geir Inge

-

Sak 3: Døren til naustet, muligheter til å åpne fra
innsiden, uten mobiltelefonen i hende.
Naustansvarlig forespør huseier?
Vedtak: Naustansvarlig undersøker dette med huseier.

Cristin

Tidsfrist

-

Sak 4: Få havnevesenet i tale vedr. padling i
havnebassenget, og eventuelt potensielt konflikt
med supplybåter, og annen båttrafikk i området.
Forslag: Ronny undersøker
Vedtak: Ronny utformer et tillegg i klubbens HMS
til informasjon til turledere. Bergen Havn blir ikke
involvert.

Ronny

Charlotte
Sak 5: Tilbud om VHF-kurs til klubbens
medlemmer. Gratis til aktive aktivitetsledere.
Vedtak: VHF kurs tilbys klubbens medlemmer mot
kursavgift. Kursavgift settes av kursansvarlig slik at kurset
går i null. Kursansvarlig hav sjekker sammen med leder
aktuelle kursholdere, og honorar før kursdato fastsettes.
- Sak 6: Skal klubben kjøpe inn noen VHF-apparater,
til bruk på organiserte aktiviteter.
Vedtak: Det kjøper ingen VHF radioer foreløpig. Ny
vurdering gjøres etter behov.
- Sak 7: Infosak. Nettsiden vår bør gjennomgås, og
oppdateres/korrigeres. Gjøres kontinuerlig.
Informasjon: Styremedlemmene har ansvar for
informasjon som ligger under deres ansvarsområde.
- Sak 8: Infosak. I Maillister, for aktivitetsledere som
ønsker å bidra på aktiviteter for klubben,
oppdateres slik at en vet hvem en kan spørre om å
være turledere, f.eks. Dette oppdateres hvert år.
Informasjon: Det skal finnes kun en liste. Kursansvarlig
administrerer hvem som skal stå på listen, og
informasjonsansvarlig oppdaterer listen.
-

-

Sak 9: Oversikt over hvilke båter som er opptatt i
fadderordningen, tilgjengelig informasjon om
Anja
dette. Har Martin denne?
Informasjon: Anja er fadderansvarlig. Listen legges i
Naustet til sesongstart, og på hjemmesiden. Kun fornavn
oppgis.
- Sak 10 (101 i sakslisten): Infosak. Administreringen
av facebook-gruppen: fjerne det som ikke hører
hjemme der. Ble tatt opp i fjor. Og avgjort at vi ikke
fjerner noen da dette vil gjøre at klubben kan gå
glipp av nyttig informasjon fra andre klubber. For
eksempel la Julian Stoker ut melding om når Vosso
ikke skulle padles pga prøvefiske.
Vedtak: Styret fastholder vurdering gjort av styret i
2013

11.14 Maillister med instruktørenes kompetanse slik at
medlemmene kan se hvem som kan gjøre hva.
Informasjon: Epostliste finnes. Kursansvarlig hav har liste Charlotte
over instruktørers kompetanse. Denne skal oppdateres før
sesongstart. Det er kun kursansvarlig hav (og styret) som
skal ha tilgang til denne listen. Andre medlemmer (også
instruktører) skal ikke ha tilgang til listen annet enn som
gruppe-epost.
Vedtak: Klubbens samlede kompetanse beskrives på
hjemmesiden. Det oppgis ikke enkeltpersoners
kompetanse.
12.14 Rullekurs med Helen Wilson og Mark Tozer. Økonomisk
støtte til dette arrangementet. Lillian Brekke
Styret vedtar å støtte dette arrangementet med inntil kr
8000,-.

13.14 Byrknesøy. Økonomisk støtte til denne turen. Else Irene
Olsen.
Vedtak: Klubben støtter arrangementet med 200kr per
deltaker og med tak på 2400kr (12 deltakere).
Eventuelt:
1. Det blir 3 elvearrangementer i aktivitetskalenderen.
2. Hvis BSI instruktører ikke har anledning til å holde
elvekurs, skal KayakVoss ta dem.

Lillian

Else

Geir Inge

3. Nybegynnerturer på Voss. Den enkelte finner turleder
på disse klubbturene.

Archana

4. Kompetanseheving på elv. Overført til neste møte.

Martin

5. Prosedyre ved søknad om støtte. Søknader må
begrunnes og være i styrets hende i rimelig tid.

Alle

1 april

