Saksliste BSI padling styremøte 16.12.14
Faste saker
1. godkjenning av saksliste
a. godkjent
2. godkjenning av referat fra forrige møte
a. godkjent
3. regnskapsrapport
a. se lengre ned
sak 60.14: Potensiell intektsreduksjon i 2014 grunnet at vi grunnet lavere enn antatt innkjøp og da
har mindre MVA refusjon. Tippemidler fra NPF er under behandling, penger som er søkt om ifm
utstyr har vi fått tilbakemelding om at det er mange som har søkt på. Vi vil dermed kunne anta at vi
får mindre enn vi hadde søkt på.
Sak 61.14: Årsmelding, Hver og en skal uttale seg om sitt ansvarsområde i styret. Charlotte tar seg av
oversyn mot slutt. Frist for dette er 04.01.15
Sak 62.14: oppsummering av årets aktiviteter: geir inge og Martin setter opp noe angående dette på
elv. Anja og Charlotte på Hav.
Sak 63.14 Budsjettforslag til 2015: Forsikring opp 1000, ned 10.000 på tilskudd, opp 10.000 på
arrangement, opp 10.000 i leie, ned 5000 på kursinstruktører, opprette ny post for leie av
datasystem på 20.000, drift og reperasjon opp 10.000.
Sak 64.14: tilbakemelding fra instruktører: meldt ønske om å kunne holde flere kurs. Styret vil jobbe
for en samling avalle instruktører til våren med forskjellige tema som vil taes opp. For eksempel
gjennomgang av kursinnhiold.
65.14: nettsiden har for mange fallgruver og er tungvinn å holde gående. Det opprettes post for
dette i budsjettet og man vil se på en bedre løsning.
Sak 66.14: man vil på ny se på type og dekning i forsikringsordningen. Økt aktivitet krever bedre
forsikring.
Sak 67.14: kravet om våttkort for å bli medlem ønskes revurdert. Dette for å senke terskelen for
rekruttering av nye medlemmer, spesielt studenter. Det blir i 2015 gjennomført en prøveordning
med en gruppe nye medlemmer som følger en lengre utvikling mot NPF Grunnkurs Hav. Dette gjøres
gjennom deltakelse på en sikkerhetsdag først, og videre deltakelse på faste padlinger inntil timeantall
og standard er oppnådd. Oblat gis ved avsluttet kurs
Sak 68.14: balanseregnskap: gå over til et nytt prinsipp om avskriving etter kontantprinsippet.
Vedtatt av styret.

Årsmøte er satt til 27.01.15, mer detaljerte opplysninger kommer.

