Styremøte 18.11.14 Bergen.
Til stedet: Ronny Riise, Anja Rydning, Charlotte Espeland, Cristin Margrethe Lie.
Faste saker
- 1. Godkjenning av saksliste
-

2. Godkjenning av referat/protokoll fra forrige møte Ikke mottatt/lagt ut

-

3. Regnskapsrapport: Ca 209.000kr på konto

Sak 41.14
Status innkjøp:
Hav:
-Behov evaluert og tilbud innhentet av Anja Rydning i henhold til vedtak på forrige styremøte.
-Vedtak:
Innkjøp av vester, spruttrekk, åreflottør og neopren sko i henhold til tilbud fra God Tur AS.
Innkjøp av 2 havkajakker. 1 stk Romany Surf fra God Tur og 1 stk. Tiderace Xcite S fra Kajakk og
Fritid AS
Elv:
- Behov evaluert og tilbud innhentet av Geir Inge Kirkeli i henhold til tidligere vedtak
- Vedtak:
Innkjøp av kajakker og utstyr i henhold til anbefalt tilbud fra God Tur AS.

Sak 56.14

- Julebord 05.12.14:
Deadline påmelding: 20.11.14 med bestilling av mat (Ronny) senest en uke før julebord.
20 påmeldte per 18.11.14.
Det åpnes for utvidet påmeldingsfrist til 27.11.14. Annonseres på hjemmeside, epostliste og facebook.
Faktura sendes ut til de som er påmeldt 20.11 og til de etteranmeldte ca. 30.11.14
Ronny og Anja sjekker prosjektor for mulig bildefremvisning under festen.
Ronny og Anja sørger for at det blir laget og holdt quiz med premie til vinnerlag.
57.14
Status for basseng 2014-2015:
Søknad er sendt. Venter på tilbakemelding fra representant i Bergen Kommune. Forespørsel til Os er sendt
og det er mulig å leie der for 2500kr/t. Vurderes som svært dyrt for klubbtrening.
58.14
Kurs med Helen & Mark vår 2015:
Våren 2014 fikk 30 medlemmer rullekurs og teknikktrening med Helen Wilson og Mark Tozer.
Arrangementet fikk masse positive tilbakemeldinger og ønsker om reprise i 2015. Etter arrangementet i
2014 er det blitt rullet masse utenfor naustet av klubbens medlemmer.
Det er søkt om støtte fra klubben til tilsvarende arrangement neste år (2015). Da en av de tilstedeværende
styremedlemmene fremmet forslaget og derfor ikke stemte er det avgitt 3 positive stemmer for å støtte
arrangementet med 7400kr. Avstemningen fullføres på epost hos de restrerende styremedlemmene for å
sikre flertallsdyktig stemming.

59.14
Dugnad naust:
Cristin kaller inn til dugnad (sannsynligvis 15.12.14) og lager plan for dugnad.
Diverse:
Den tradisjonelle julepadlingen for hav arrangeres i desember. Anja arrangerer.

