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

Lillian Brekke
Hallvard Torp
Gry Johannesen
Anja Rydning
Geir Inge Kirkeli
Tone Bjåen

Ikke til stede:
Infoansv. (Varamedl.)
Kursansv. Elv

Martin Ensink
Edvin Fields

Nordahl Rolfsens vei 31B, 25.11.2013

Før møtet:
-Oppsummering av høstsamling på Glesvær (Hav) av Anja
Sak 54.13: Årsmelding
• Enighet om bruk av google.doc.
• Årsmøte skal holdes i slutten av januar.
• Alle styremedlemmer fyller inn informasjon for sine respektive ansvarsområder
innen 15. des. 2013.
Sak 55.13: Økonomi
• Presentasjon av foreløpig regnskap av Gry.
• 22.11.13: Saldo 141 221kr, Resultat -38 886.89kr (Budsjettert resultat -90 700kr)
• Med forventede gjenstående kostnader er forventet resultet -65 000kr
• Lillian sender epost til NPF og ber dem refundere reiseutgifter til padletinget 2013.
• Elvekajakker til salgs tilbys medlemmer til symbolsk sum (Geir Inge)
• 1 Havkajakk er solgt, 1 til selges til uken.
• Vedtak: Ubetalte fakturaer (kurs ol.) strykes – små beløp
• Vedtak: Kjøp 1 brukt NDK Explorer fra God Tur (12 000kr) og 1 ny werner
glassfiber åre
• Budsjettforslag for 2014 må være ferdig senest 7. januar 2014.

Sak 56.13: Årsmøte 2014
• Årsmøte 2014 holdes 30.01.14 på Kvarteret. Tidspunkt 19.00
• Lillian bestiller lokalet og trykker opp årsmøtepapirer
• Lillian sjekker når innkalling må sendes ut til medlemmene
• Vedtak: Styret foreslår følgende endring i klubbregler/vedtekter? Ved nyvalg til
styret er valgperiode 2 år.
• I vedtektene må en tilføyning på forrige årsmøtet endres da den er i strid med lover.
Sak 57.13: Lån av klubbutstyr
• Ordning for lån av klubbutstyr innført sensommer/høst 2013 har blitt misforstått og
derfor ikke fungert slik den var tenkt å gjøre. Skadefrekvensen på utstyr har økt og
materialforvalter er ikke blitt varslet om skader. Loggbok er ikke brukt.
• Vedtak: Utlånsordning av klubbutstyr avvikles med umiddelbar virkning.

Medlemmer anbefales å benytte eksisterende fadderordning dersom de ønsker
tilgang til å låne klubbutstyr til private turer.
• Vedtak: Alle havkajakker kan bli fadderbåter. Båtene skal merkes med fadderbåt og
få egen plass i stativet.
Sak 58.13: Vennskapsklubb i Newcastle
• Bakgrunn: Forslag fra Ronny Riise om at BSI-Padling skal bli vennskapsklubb med
en klubb i Newcastle (der han selv er medlem). Se epost sendt til styret.
• Styrets vurdering: Forslagsstiller (Ronny) kan formidle uformell kommunikasjon
med aktuell klubb i Newcastle. Men ingen forpliktende avtaler skal inngås.
Sak 59.13: Fotokonkurranse
• Premieutdeling på Jolefest
Sak 60.13: Jolefest 6. des. 2013 på Cafe Magnus
• Vedtak: Klubben sponser velkomstdrink
• Tone sender ut påminnelse om påmelding på epost og på facebook

Neste styremøte 7. jan. 2014
Referent: Anja Rydning

