Styremøte 18. mai og 18. juni 2009
Sted: Hos Lidun i Nordgardsveien 103 på Skjold
Tilstede Bente, Lidun, Linn, Ina og Pelle – For få oppmøte til å fatte vedtak
Referent: Pelle
Styremøte 18. juni 2009
Sted: Hos Linn i Strandgaten 203
Tilstede: Kristin, Linn, Elin, Kelda, Ole, Kristine og Pelle
Referent: Pelle
Sak 11/2009 – Logo, poster, info og T-skjorte
Kristin orienterer:
18. juni: Kristin. Logo får Kristin designet – har bare ventet på tilbakemelding.
Farge: Rustrød, men må også fungere i S/H. Skal inneholde en elve- og havkajakk.
Sak 16/2009 – NPFs ordinære forbundsting 2009 ved Gardermoen
Referat skal ligge på NPFs sider, men Pelle finner bare frem til 2007 på NPFs sider.
Lidun refererer:
Hovedfokus på Padletinget er på flattvannspadling (konkurranse)
Elin ble valgt inn i valgkomiteen. Neste padleting er i 2011.
Vi må ha klare mål for hva hav og elv ønsker av NPF. Diskusjonen om dette tas opp i resursgruppene.
Forslag og ønsker må samles over tid frem mot neste Ting. Det ble ikke klarlagt hvordan.
Elv må holde øynene åpne om utbygging av vassdrag.
Sak 17/2009 – Søppel i naustet
Ansvarlig: Ole
Ole tok kontakt med Marine Harvest, men de ønsket ikke noe samarbeide.
Ina, Lidun og Pelle hadde møte med Grimelund 25. mai (altså etter første styremøte) hvor Grimelund ba oss ta
det opp med leietakeren av andre etasje.
Vi må ta opp søppelsaken med leietakeren i 2. etasje og finne en løsning. Vi kan også få egen søppelbøtte, men
det koster ~3300 kr.
Pelle Snakker med leietaker i 2. etasje.
Sak 21/2009 – Rekruttering
Korleis ligg vi an?
Uavklart mht. basseng. Kristine snakker med Harald om å få til en demodag i Studentsenteret
Logo må på plass. Kristin ordner det
T-skjorte (både med korte/lange ermer) er det enighet om Devold/Janus etc. er bra Også ønske om teknisk
(syntetisk) trøye av kjent merke med god kvalitet. Samme opplegg som AKK. Kristin er ansvarlig. Skal være
klar til 11. august.
Ingen stand i Grieghallen i august. Vi kan lage egen stand i Studentsenteret. Må være klar til Fadderuken – det
blir uke 33: Tirsdag 11. til fredag 16. august og det betyr dårlig tid etter sommeren slik at vi må ha evt. posters,
genser/t-skjorter og logo klar før sommeren (med mindre noen kan/vil gjøre det i sommer)
Kristine er ansvarlig. Hun er også ansvarlig for at plakater/banner/flyer bli klar til stand.

Sak 22/2009 – Innkjøp av reparasjonsutstyr til naustet
Kjøp strykejern (til reparasjon av plastkajakker)– få/kjøp på Finn. Lidun og Bente er ansvarlig
Lavvo – kjøp på Finn.no – Harald har kjøpt.
Sak 25/2009 – Goltasamling
Goltasamlinga har no blitt ei av fire nasjonale samlingar. Veiledarar må ta del på ei av desse for å behalde
statusen. Padleforbundet bidreg til ein dag med progam, og vi må kome i gang med planlegginga.
Ansvarlig: Lidun
Lidun og Bente jobber sammen med Trond Glesaaen og Thomas Pindard fra NPF om Goltasamlingen 28.-30.
august. Vi er ansvarlig for en dag og NPF for en dag.
Info er lagt ut på nettsidene og vil oppdateres fortløpende.
Sak 26/2009 - Innkjøp av slakkline til naustet
Det har kome forslag om å kjøpe inn eit slakklinesett til balansetrening i naustet. Pris: small ca kr 1000.
Ansvarlig Lidun
Enighet om kjøp.
Sak 27/2009 - Forsikringsavtale med TrygVesta
Padleforbundet har inngått ein avtale med TrygVesta om forsikring. Lidun har avtalt møte med TrygVesta 15.4.
kl 10, for å finne ut kva fordelar eit skifte av forsikringsselskap vil ha for klubben – og for den einskilde
klubbmedlem.
Lidun undersøker mer om forsikring både for klubb og private. Saken er ikke avsluttet da
Sak 28/2009 Rabattavtalar med Chillout, Outdoor og God Tur og eventuelt andre
Vi ønskjer å få desse rabattordningane formaliserte.
Lidun tar tak i Outdoor og Chillout. Siden har Lidun lagt innlegg om 20 % rabatt hos Outdoor.
Bente tar tak i God Tur
Vi ønsker også å få rabatt hos andre.
Pelle hører med Platou og Aktiv om rabatt
Kristine hører med Ute, SnowSurfSkate
Sak 29/2009 – Samarbeid med NewPage
NewPage er ein ideell stifting som gir individuell oppfølging av ungdom, og dei tek ungdommar med på
klatring, basketball og mange andre aktivitetar for å gje dei meistringsopplevingar. No har dei lyst til å la
ungdommane prøve padling. Eg foreslår at vi tilbyr NewPage eit gratis tretimars introkurs i havpadling. For dei
av instruktørane våre som ønskjer å vere med å halde kurset for å få trening I å halde kurs, er dette ei fin
muligheit. For dei som synest at NewPage gjer ein fantastisk job og som har lyst til å bidra aldri så lite, er dette
også eit god muligheit. Les meir om NewPage her:
http://www.newpage.no/om-newpage.html
Dette fordi det er ønskelig å gje dei ei rask tilbakemelding. Eg synest NewPage gjer ein fantastisk jobb og gir
dei gjerne tre timar av tida mi. Men dersom andre ønskjer å få trening i å halde kurs, er dette ei god muligheit.
Er det nokon som har motforestillingar mot dette tiltaket?
Ansvarlig: Lidun
Lidun holder intro for NewPage. Dersom det blir flere enn 6 deltakere blir Bente med som dugnadsinstruktør og
det sendes tilbud til nye aktivitetsledere om å bli med som observatør. Dette gjeller ét kurs. Dersom
samarbeidet skal fortsette må dette taes opp i styret igjen.
Lidun og Sverre holdt kurs for dem.
Da Lidun ikke var på møtet i juni ble det ikke orientert om dette

Sak 30/2009 – Nytt klubblokale på Sandviksboder Kystkultursenter
Vi er inviterte på synfaring på Sandviksboder Kystkultursenter for å sjå på høvet til å få gratis klubblokale der.
Bente og Lidun informerer.
Langtidsperspektiv. Tidligst innflytting etter jul. Vi må holde kontakten for holde muligheten åpen – Lidun
holder kontakten.
Vi må demonstrere kajakk, både elv og hav, 24. mai kl.13-16
Det ble demonstrasjon. Elin orienterer:
Ligger bra til, men upraktisk med små rom i høyere etasjer. Slik det er i dag er det ikke aktuelt.
Skrinnlagt.
Sak 31/2009 – Grasrotmidler
Vi må registrere oss for å få grasrotmidler frå Norsk Tipping. Dette tyder at vi får ein viss prosentandel om
nokon av våre medlemmer tippar.
Kristin undersøker til neste møte
Sak 32/2009 – Studentrabatt
Vi har akkurat blitt gjort merksame på at alle BSI sine undergrupper skal ha strudentrabatt for
studentmedlemmer.
Ansvarlig: Pelle
Vi er pålagt, av Hovedstyret, å ha differensierte priser for Studenter og ikke-studenter, men ikke noe om hvor
mye.
På møtet ble det diskutert en del, men ikke avtalt noe da vi uansett må være nok til å fatte vedtak. Men for å ha
noe å jobbe med på neste møte kommer jeg med et forslag der alle endringer er markert med fet skrift og priser
er oppgitt som ”vanlig/student”
Forslag:
• Medlemskap: 600/400 (her bør det være mulig med enten semesterbetaling høst+vår i stedet for
vår+høst for eksempel 400/300)
• Naustplass havkajakk: 1200/1000 (700/550 per halvår)
• Introkurs: 550/350
• Nybegynner påbygging: 1000/700
• 2-dagerkurs (teknikk og akt. etc.): 1500/1100
• Elvekurs varierer i pris da instruktør tar per deltaker. 30 % avslag for studenter avrundet til nærmeste 50
kr.
Alle enige. Innføres fra høstsemesteret
De nye priser trer i kraft fra høst semesteret.
Kristin undersøker hvordan vi sjekker om folk er student.
Studiekort og semesterkort må fremvises eller sendes på e-post til Kristin
Sak 33/2009: Lønning av instruktører
Og så var det ikke helt klart hva instruktører for betalt, men vi kom frem til følgende:
Instruktører får:
1200 for introkurs (2 x 3 timer)
1600 for Grunnkurs-påbygg (8 timer)
4000 for Teknikkurs (2 x 8 timer)
5000 for Aktivitetslederkurs (2 x 8 timer)
Sak 34/2009: Skal vi åpne for fri bruk av utstyret på hav?
Pelle orienterer.

Per i dag er det ikke mulig å dra på tur uten om klubbaktiviteter uten å ha egen båt – noe mange medlemmer
synes er kjedelig og avholder en del fra å bli medlem.
Veldig mange andre klubber har denne ordning. Enten mot betaling eller gratis (mest vanlig)
• Bedre tilbud til medlemmer
• Enklere å rekruttere nye folk
• Mer aktivitet
• Flere medlemmer
• Større inntekt
Mot
• Mer slitasje av utstyr
• Større utgifter til utstyr
• Flere får tilgang til naustet
Vi diskuterte dette en del, men vi må snakke mer om dette. Foreløpig kom vi frem til:
Vi trenger en til person som kan fikse utstyr. Mulig det ikke er så vanskelig å rekruttere blant dem som får nytt
gode.
Man må ha nybegynnerkurs for å låne båt uten om klubbaktiviteter – det vil gi oss mange flere på kurs og gi oss
økte inntekter og sannsynligvis flere på teknikkurs.
Hvis vi er enige om dette blir det i første omgang en prøveordning.
Da dette kun er en sak for hav-styret og elve-styret gir hav-styret fri hender utsettes denne sak
Sak 35/2009: Tilhengarleige
Pelle orienterer.
Fra nettsiden: «Klubbtilhengeren kan leies til private turer for 100,–/dagen. Kan kun leies dersom den ikke er i
bruk på klubbaktiviteter.»
Synes det er en grei regel. Bør presiseres at tilhenger kan brukes gratis til klubbaktiviteter. Vi må bestemme en
tidsgrense for når man kan reservere tilhengeren da klubbaktiviteter må få førsteprioritet.
Vi snakket oss frem til: Tidligst to uker før bruk kan tilhengeren reserveres. Andre satser gjeller for
kommersielle aktører.
Vedtatt – enighet
Sak 36/2009: Padlemagasin, bøker og filmar til naustet
Pelle orienterer:
Tidligere abonnerte vi (Hallvard som fikk refundert av klubben) på Sea Kayaker og Ocean Paddler. Synes vi
skal gjøre det igjen.
Vi kom frem til at:
Lidun tar Ocean Paddler – ikke klart om hun har gjort det per 18. juni
Pelle tar Sea Kayaker – abonnerte 140609 for et år.
Linn undersøker hvilket elveblad som ønskes – ikke aktuelt for dem, men det kan bli det.
Ellers så er TV/DVD på plass så hvis noen har fine filmer er det bare å kopiere og legge ned (BSI betaler DVDplaten?)
Innkjøp av bøker og DVD. Innkjøp for ca. 2000,Linn tar det opp med Kristine hvilke elvebøker/DVDer som skal innkjøpes – utarbeider et forslag
Bente utarbeider et forslag for hav
Handler når det har funnet ut av hva som trengs
Sak 37/2009: Redusert naustpris for elvekajakkar?
Pelle orienterer.
Da elvekajakker bare opptar liten plass i naustet bør de ha lavere leie (PT er det vist bare Linn sin båt som
ligger der…)
Vi kom frem til: Halv plass – halv pris. Dvs. 600/500 for vanlig/student pr år eller 350/275 for et halvt år jf.
forslaget over om studentpriser.

Vedtatt
Sak 38/2009: Tilbud til handikappa?
Pelle orienterer:
Vi har fått spørsmål fra NPF om vi har tilbud til handikappede. Er det noe vi skal satse på?
Det er noe vi kan søke støtte til.
Instruktører må levere inn Politierklæring I tilfelle – noe som også vi åpne opp for medlemmer under 18 år.
Til NPF. Har ikke fått forespørsler fra HK. Ikke noe tilrettelegging. Mulig at vi flytter til nye lokaler og ønsker
ikke å involvere oss Pt.
I etterkant hørte vi med Grimelund om mulighetene og han er positiv, men vi må ta kontakt med Byantikvaren
om å få lov å legge større flytebrygge ut.
Skrinlagt – det var ikke noen som følte for å jobbe med det nå – men det er åpent.
Sak 39/2009: Nytt nettsted?
Pelle orienterer:
Slik det er i dag ligger BSI Padling på Serveren til Haralds bror.
Det gir ikke mulighet for info-sjefen (PT: Pelle) å ha full kontroll. Men verst av alt så er et gugl/kvasir etc. søk
på «kajakk bergen», «padling bergen», «kajakkurs» etc. etc. treff på BSI. Og vi burde jo ligge høyt på disse
søk! Jeg er ikke sikker på hva det er som gjør det, men det må det gjøres noe med!
Forslag: Vi kjøper www.bsipadling.no. Tror vi er godt tjent med dette. Én ekstra på kurs eller medlem dekker
utgiftene til ny nettside!
Enighet om flytting av side. Resten av styret må godkjenne forslaget
Enighet fra alle. Pelle jobber videre med saken
Sak 40/2009: Initiativ om utleie av kajakker til andre klubber I Norge?
Pelle orienterer
Noe jeg på sikt ønsker å få til og vil høre om støtte til dette i BSI.
Utkast:
Avtale om utleie av kajakker til kajakklubbmedlemmer.
• Alle medlemmer av klubber som er tilsluttet denne ordning kan leie kajakker i disse klubber.
• Klubbaktiviteter (og klubbens egne medlemmer) har høyere prioritet (kanskje tre uker før)
• Fast pris: 100/døgn
• Utleieregler følger den enkelte klubbs egne regler, men minstekrav er NPF våttkort
• Utleie avtales med den enkelte klubb
• Det koster ikke noe for klubben å være tilsluttet ordningen
Det var stemning for det.
Det må være en standard formular der klubbene fraskriver seg ansvaret og hvor utstyr kan fylles ut og
personalia.
Sjekk med forsikring og NPF om det er nok å fraskrive seg ansvaret.
Enighet. Pelle jobber videre med saken
Sak 41/2009: Dørlåsen må oppdateres
SIM-kortet må oppdateres med 50 kr/år.
Vi har NetCom som leverandør.
Se i permen. Gjøres senest 1. mai.
Sak 42/2009: Lagring av BSI Seiling sine ting?
De kan låne det gratis – de må egen forsikring/eget ansvar
Pelle sjekker med Grimelund om det er OK
Sak 43/2009: Tilgang til nettbank og refundering fra Hovedstyret av gebyrer
Det ser ut til at Kristin endelig har fått tilgang til nettbank i dag. Kristin har gått direkte til banken ved å gå
utenom hovedstyret.

Vi vil søke om å få refundert gebyrer fra HS. Kristin søker om dette når hun møtes med HS
Sak 44/2009: Innkjøp av utstyr til under 1000 kr.
Innkjøp av utstyr til under 1000 kr kan avklares med leder eller kasserer for å gjøre saksgangen raskere.
Sak 45/2009: Strengere kontroll av kursbetaling.
Det må sjekkes om folk har betalt kursavgift før kursstart. Kvittering/kopi av nettbank kan skrives ut og taes
med eller sendes til kursansvarlig før kursstart. Husk også å sjekke studentbevis og semesteravgift.
Gjør det klarere for instruktører. Pelle utarbeider info til Instruktører
Sak 46/2009: Lag standard e-post for HMS, kursene og turer.
Det er ønske om at få opplyst Personalia, pårørende og relevante sykdom.
Sak 47/2009: Elv har kjøpt båt.
Elv skal kjøpe båt til helgen.
Elv får dekket resten av beløpet ut over de penger de har som er øremerket elvekajakk
Dersom de tre dårlige elvekajakker selges går pengene til fellesbudsjett
Dersom de tre dårlige elvekajakker beholdes til bassengtrening blir administrert av Hav
Saken om båtene beholdes fortsettes på onsdag 24. juni der båtene kan prøves.
Sak 48/2009: Budsjett for innkjøp av utstyr.
Legges på neste møte.

