Referat fra styremøte 9. februar 2009
Tilstede: Kristine, Linn, Kristin, Lidun, Pelle, Kelda, Ole, Bente og Elin
Sted: Hos Linn. Referent: Pelle
Saksliste:
Sak: 10/2009 – Dugnad (når og hva)
Tid: Tirsdag 24. mars 18.00. Vi bestiller pizza
Kall inn folk som står på venteliste til naustplass.
•

•
•
•
•
•

Bygging av nye stativer og endring av gamle. Ønsker flest mulig kajakk-plasser, men må
beholde plass til taugym og sofakrok. Tirsdagspadlene undersøker mulige løsninger. Ole
og Linn koordinerer og handler materialer.
Reparasjon av kajakker. Rigg, luketau og senkekjøler. Ina og Kristine koordinerer og
handler materialer.
Reflekser og evt. logo på kajakker og årer.
Rydding
Vask av toalett.
Installering av utvendig spyleslange.

Sak: 11/2009 – Logo, poster, info og T-skjorte
Ønsker nyt logo til nettside, kajakker og på t-skjorter mv.
Forslag om å ha logo som kan tilpasses etter bruk: elv, hav etc.
Utforming av poster/plakat med bilder. Alle oppfordres til å sende bilder til Kristin.
Kristin jobber med saken (utforming av logo og priser). Må være på plass til rekrutteringsdag i april
Sak: 12/2009 – Aktivitetskalender
Bente har planlagt 4 Intro- (20. og 22. april, 4. og 6. mai, 25. og 27. mai sat 8. og 10. juni), 2
Nybegynner- (9. mai og 13. mai)
Teknikkurs (9.–10. mai).
Aktivitetskurs 2.–3. mai eller 23.–24. mai. Avhenger av instruktører
Ønske om å få til et kurs i effektive fremdriftstak. Muligens 23 eller 24/5. Bente og Elin jobber med
saken
Lidun og Pelle ønsker å sette opp et brottpadlingskurs i midten/slutten av mai.
Mer fokus på Sikkerhetskurs Elv
Rullekurs for nybegynnere i basseng. Datoer kommer senere.
Rullepedagogikkurs for instruktører. Lidun tar kontakt med Mike
Aktivitetsledere kan arrangere turer med 24 timers varsel. Må annonseres med innlegg og i
aktivitetskalenderen på hjemmeside. Har lavere prioritet enn kurs og planlagte turer. Pelle setter
opp veiledning på hjemmeside.
Kelda jobber med å sette opp tur til Orkneyøyene i mai. Vanskelig med kajakktransport. Kelda
jobber videre. Muligvis også elvepadlesamling i Skottland i september.
Elv jobber med Veka – vil synliggjøre BSI Padling mer
Prøver å få til tur første søndag hver måned.
Beholder onsdagstreninger for aktivitetsledere og folk med teknikkurs.
Første torsdag i måneden er det lekedag og pubkveld.
Sak: 13/2009 – Retningslinjer tirs-, ons- og torsdagspadlinger og basseng
Spørsmål klarlegges i hav og elvegruppe
Sak: 14/2009 – Nettsider: Engelsk, logo, kart og bilder.
Kart er på plass.
Kristin jobber med logo
Alle er oppfordret til å sende bilder inn

Pelle lager oppsummeringsside på engelsk. Kelda bistår. Innhold: Hvor, hva, pris, aktiviteter og
kontakt.
Lidun oversetter til spansk etterpå.
Pelle jobber videre med å oppdatere hjemmeside.
Sak: 15/2009 – Valg av nestleder
Ønske om å fortsette med leder og nestleder av ulik kjønn. Ole ønsket ikke å være nestleder. Pelle
valgt.
Sak: 16/2009 – NPFs ordinære forbundsting 2009 ved Gardermoen
Tid: Lørdag 28. mars kl. 09.00
Sted: Quality Hotel Gardermoen Airport
BSI betaler utgifter til reise og overnatting.
Vi kan sende tre representanter der begge kjønn må være representert:
Representanter:
Lidun Hareide
Forslag:
Harald Skontorp
Silje Skorve
Sveinung
Sverre Johnsen
Håkon
Jardar
Einar Nielsen
Elin
Spørres på e-post. vi ønsker tre representanter fra både hav og elv.
Sak: 17/2009 – Søppel i naustet
Rutiner for håndtering av søppel er ikke klarlagt. Det er ofte mye søppel i naustet.
Ole undersøker hvor vi kan kaste søppel.
Retningslinjer for rydding og søppelhåndtering av naust jobbes det på.
Sak: 18/2009 – TV og DVD i naustet
Forslag om å få TV og DVD i sofakroken til å se padlefilmer på,
Kristine og Pelle undersøker nærmere
Sak: 19/2009 – Ny slage til spyling av utstyr.
Forslag om å legge slange permanent med to tilkoplinger.
Pelle kjøper og legger opp
Sak: 20/2009 – Oppdeling av møter
Elv kompetansegruppe holder møte for å bestemme aktiviteter Elv
Hav kompetansegruppe og styremedlemmer på hav møtes for å bestemme aktiviteter Hav
Sak: 21/2009 – Rekruttering
Fokus på rekruttering av nye medlemmer, primært studenter.
Avholde åpen dag i basseng
Avholde åpen dag i naustet i april
Kontakte StudVest for å få dem til å skrive et oppslag.
Linn undersøker med BTV om de vil filme oss.
Vervekampanje med plakater på alle høgskoler og universitetet samt stand i april.

Neste møter: 16.mars kl. 19.00 og 15. april kl. 19.00
Hav og Elv møtes uten om det og planlegger aktiviteter.
Hav: 24. februar kl. 17.00

