Agenda styremøte 15.05.14
Til stede:
Anja
Charlotte
Martin
Ronny
Fraværende
Geir Inge
Archyana
Cristin

20.14 Status økonomiansvarlig/kasserer
Ingen oppdatering, ting som skal faktureres er fakturert og regninger er betalt. Gry er engasjert
som regnskapsmedarbeider.er og er tilbake på plass som kasserer. Det er gjort avtale med Gry på
økonomisk kompensering for arbeidet hun gjør.
21.14
Status kajakkplasser
Naustansvarlig jobber med å rydde opp i kajakkplassene.
22.14 Levering diverse rot og utstyr fra Seiling til BIR
Halvparten av dette rotet, søppelet ble tatt bort av Geir Inge Kirkeli 14.05.14 og kastet. Resten vil
bli tatt når Geir ingeer tilbake fra jobbreise.
23.14.
Ny hengelås til tilhenger
Anja kjøper inn.
24.14
Turer: Søknadsmal med beskrivelse som skal ut på hjemmesiden:
Styret vedtar at en mal skal lages, det vedtas også å lage retningslinjer for hva man kan søke på
og hva man kan få støtte for. Martin har begynt på dette og sender i løpet av kort tid ut en mal til
styrets medlemmer.
25.14 Slappfisk - Bergens slappeste
Info sak: Ronny og Anje informerer om at 8 deltakere av "bergens slappeste" skal ut til
padlefestival der BSI og god tur stiller med hjelp. BSI stiller med personer for instruksjon. Vi passer
på å profilere klubben og padleglede.
26.14
Hav
Fadderordning
13 stk er satt om som fadder for båtene, det er ønskelig å tydeliggjøre fordelene med
fadderordningen samt pliktene man har som fadder. Det bør også settes en tidsbegrensning på
faddertiden. Anja skriver forslag til nye regler som tas med på neste møte.
Kurs
Det er holdt 2 kurs, et i april og et i mai. Det er planlagt kurs i begynnelsen av juni, svært stor
pågang. Har ikke mulighet til å dekke etterspørselen. Det er etterspurt teknikk-kurs. Man vil
organisere dette i juni. Det er avtalt brottpadlekurs før stormsamling. Det er også organisert
førstehjelpskurs, et blir holdt 20-21 mai og det er dersom ønskelig også mulighet for kurs på
høsten.
27.14 Elv
Kurs
Kurs: Det er blitt holdt et nybegynnerkurs på elv med 3 deltagere. Neste nybegynnerkurs er avlyst
pga at kursholder har trekt seg.

Kompetanseheving
Viser til tidligere saker ang kompetanseheving. oppdatering blir gitt.
Turer:
Geir Inge informerer at 50% av plassene for elv er booket.

28.14
Eventuelt:
Mulighet for å åpne dør fra innsiden.
kode til nøkkelboks skal endres da for mange personer har tilgang ,
Ronny tar kontakt med vaktmester for å høre om mulighet til å åpne fra innsiden av naustet.

