Styremøte BSI padlegruppa.
Til stede:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Kursansv. Hav:
Materialansv. Elv
Kursansv. Elv
Faste padlinger Hav

Lillian Brekke
Hallvard Torp
Gry Johannesen
Anja Rdning
Geir Inge Kirkeli
Edvin Fields
Tone Bjåen

Ikke til stede:
Infoansv. (Varamedl.)

Martin Ensink

Bredalsmarken 9, 25.04.2013

Før møtet:
- Oppsummering frå padletinget, v/Anja.
- Oppsummering møte med NIF, Hordaland Idrettskrets og BSI sentralt, v/Lillian
- Oppsummering frå Regionsmøte med NPF som er i morgon, 23.april.
Notis: Hallvard: Oppfordre aktivitetsleder til å rapportere alle uønskede hendelser til styret.
Notis: Innkalle til samling av aktivitetsledere?
Sak 20.13: Økonomi
• Gry gikk i gjennom regnskapet.
• Mange medlemmer har betalt inn kontigent og leie, men ikke alle.
• Vi har brukt 65500kr på utstyr.
• Det står 202000kr på konto.
Sak 21.13: Bruk og utlån av utstyr
• Tone gikk igjennom fadderordningen. Det er fire bruker av fadderordningen.
• Det ble diskutert om utlån av kajakker og utstyr for medlemmer og fattet to vedtak:
.i.
Medlemmer kan søke til materialansvarlig hav eller elv om å låne
kajakker og utstyr til dags og helgeturer.
.ii.
Medlemmer kan invitere til klubbtur og låne utstyr til denne, under
forutsetning av at minst en aktivitetsleder deltar på turen.
• Det blir opprettholdt at alle medlemmer kan låne bekledning og øvrig nødvendig
utstyr på klubbturer.
Sak 22.13: Støtte for arrangement og konkurranser.
• Lillian gikk igjennom forslag til tekst vedrørende støtte til arrangement og
konkurranser. Revidert tekst ble vedtatt. Medlemmer har anledning til å søke om
støtte til deltakelse på konkurranser og turer.
Sak 23.13: Innkjøp
• Forslag om å kjøpe pc til kasserer. Vedtatt budsjett på 5000kr.
• Det er kjøpt inn to brukte elvekajakker og tre nye havkajakker.
• Garderobeløsning: Edvin vil bygge garderobebod med 2x2 og gjerdenetting. Vedtatt
budsjett på ca. 6000Kr,- . Det må ikke spikres i bygget.
• Eksisterende skap flyttes og omdisponeres.
• Poloutstyr: Det er blitt foreslått å kjøpe hjelmer og årer til kajakkpolo, for bl.a å ha et
alternativ til tirsdagspadlinger på elv. Forslaget ble avslått med 4 mot 2 stemmer, på
grunn av tilstanden på utstyrsbudsjettet.

Sak 24.13: Forespørsel om deltakelse på arrangement /samarbeid.
• Lillian gikk gjennom forslag til samarbeid med Lionsklubb Fana. Forslaget ble
nedstemt.
• Lillian gikk gjennom forslag fra BSI Friluft om forslag om samarbeid. Forslaget ble
nedstemt, men vi kan lage en prøvekveld med en åpen dag med padling for
medlemmer i BSI Friluft.
Sak 25.13: Eventuelt
• Forslag om å lage en lavterskel luksustur på høsten, for å få begynnere ut i større
bølger.
• Forslag om brottpadlingskurs. Hallvard og Anja jobber med saken.
• Geir Inge planlegger RoadTrip.
• Sak 16.13 Satser for hospitanter og tauere på elv settes til samme satser som på hav.
Notater:
-Sjekk tilgang til fadderordninga på nettsiden, i tillegg til refusjonsskjema.
-Og Forumet virker ikke.
-Det må legges inn på nettsiden at medlemmer har anledning til å låne alt nødvendig utstyr på turer.
-Styrereferater må legges ut på nettsiden.

Referent: Edvin Fields

