Styremøte 7. september 2009
Sted: Naustet
Tilstede: Kelda, Ole, Bente, Kristin, Lidun og Pelle
Referent: Pelle
Sak 11/2009: Logo
Kristin orienterer
Ikke helt ferdig pga. ferie
Kristin lager logo ferdig snarest
Når logo er ferdig kan ull t-skjorter/ulltrøyer bestilles (antakelig fra Janus) – vi setter opp
bestilling for medlemmer.
Reflekslogo til kajakker og årer er avhengig av utforming av logo – det tas hensyn til dette.
Sak 21/2009: Rekruttering
Kristin og Kristine orienterer
Kristin var ikke tilstede. Uvisst om Kristine var på Studentsenteret – antakelig ikke.
Torsdag 17. september bli det åpen dag i naustet - Ole og Kelda stiller i tillegg til
torsdagsansvarlige dersom de godtar å være med på åpen dag – Pelle hører med dem
Sak 25/2009: Goltasamling
Bente og Lidun orienterer
Suksess – mange positive tilbakemeldinger. Lærerikt og god stemning
Pedagogikk på land og hav.
Mange workshops av BSI og NPF
Dårlig opplegg rundt oppmelding på workshops – må være mer strukturert og gi beskjed til
instruktørene slik at man unngår at påmeldte ikke kommer med mens ikke-påmeldte kommer
med på fulle kurs..
Holdt VM (Vestlandsmesterskap) i redning på tid. Suksess som må gjentas
• Kammeratredning
• Egenredning
Økonomisk: Vi får dekket alle utgifter, men NPF får evt. overskudd/underskudd.
Da Haugesund Kajakklubb fyller 75 år i 2010 kommer de antakelig å arrangere
«Goltasamlingen» til neste år.
Sak 27/2009: Forsikringsavtale med TrygVesta
Lidun orienterer
Ikke noe avklart enda – Lidun jobber videre med saken.
Sak 28/2009: Rabattavtaler med Chillout, Outdoor, God Tur, Platou og Aktiv
Vi har ikke noe skriftlig, men avtale med Chillout (20 %), Outdoor (10 %) og GodTur (10 %).
Pelle jobber med Platou og Aktiv.
Pelle lager side på nett med avtalene
Sak 29/2009: Samarbeid med NewPage
Lidun oppsummerer
Sverre og Lidun holdt gratis introkurs for dem.
Suksess – deltakere lærte mye og det ble bra dag etter litt treg start
Vil de ha fler kurs må de ta kontakt, så tar vi det derfra.

Sak 31/2009: Grasrotmidler
Kristin har ikke funnet ut av noe mer – Kristin undersøker videre.
Sak 34/2009: Fri bruk av utstyr
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
• Fler på Grunnkurs dersom vi setter det som krav
• Fler som blir potensielle teknikkurs kandidater
Mot
• Mer slitasje av utstyr
• Større utgifter til utstyr
• Flere får tilgang til naustet
• Muligvis færre på tirs- og torsdagspadlinger
Vi har diskutert dette en del tidligere og frem til dette møte hadde vi kommet 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 det er enighet om å innføre dette blir det i første omgang en prøveordning.
Sikkerhetsspørsmålet:
Dette har vi tenkt:
Krav om Grunnkurs
Egenerklæring med HMS - dette plikter vi å gjøre.
Padler på eget ansvar
Forbehold om skadet/mangler på utstyr
Registrering i loggbok før og etter padling
Melde fra til person til land om rute, personer og forventet retur
Spørsmål til NPF ved Sven N Andersen
Hvordan står vi juridisk i tilfelle ulykke og søksmål?
Åpent for bruk uten om klubbaktivitet – ja ikke noe problem
Båtansvarlig - må sjekke båtene, men ikke hver dag – det som er viktig er å ha rutiner som
fungerer
Medlemmer må registrere skader/mangler/feil. Rutiner rundt dette må være i orden. Om
klubbmedlemmer ikke følger dette kan klubben i klandres for det
Er det krav om en sikkerhetsansvarlig i klubben - hvem?
Ikke noe krav, men kan jo være lurt med flere kloke hoder. Utarbeide en HMS
Presedens
Ulykker på nittitallet innen rafting og dykking
Hvem er lovgivende/er det noe lovgiving
Forbrukskontrolloven - dsb.no
(Det heter kort: Internkontrollforskriften – se under)
Åpne opp for at medlemmer kan ta andre med er mer tvilsomt. De kan kun bli med dersom
de også har padlekompetanse. Dette er et uavklart spørsmål om vi ønsker å åpne for det
uansett.
Lag evt. kartskisser med vanskelighetsgrader og/eller restriksjoner

Reglen er: Bruk fornuft.
Så DSB sine sider, men der var det ikke noe å hente ut over det som Sven allerede hadde
vært innom
Snakkede med DSB 030909 vedrørende regler. De henviser til Lovdata, men sier at det ikke
finnes noen EU regler for dette. Henviser til Internkontrollforskriften generelt og Raftingreglene
for støtte.
Ellers til enkeltvurderinger og praksis i miljøet generelt.
HMSen må være et levende dokument alle i bedriften har tilgang til og som alle kan. Det er
ikke noe krav om at HMSen medbringes fysisk. Dem som bør utforme HMSen er dem som har
mest kompetanse innen feltet, bruken og området
Henviser til Lovdata: "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)" http://lovdata.no/for/sf/ai/xi-19961206-1127.html
Og "Forskrift om sikkerheten ved rafting" http://lovdata.no/for/sf/jd/xd-19940919-0994.html
(Gammel forskrift men bransjen ønsker den fremdeles.)
Regler for bruk (utkast)
• Dagsturer føres i loggen før og etter turen og en person på land må opplyses om turen
(varighet, personer og forventet rute samt seneste retur)
• Overnattingsturer klareres med Kelda på forhånd. Ellers samme regler som for dagslån
• Kan ikke brukes når det er klubbaktivitet. Dersom det er utstyr tilovers kan det lånes tidligst
45 min etter annonsert klubbaktivitetstart
• Dersom utstyr mistes eller ødelegges ved feilbruk plikter låner til å erstatte det
• Dersom utstyr går i stykker pga. slitasje oppfordres låner til å reparere skaden. Låner plikter
til å melde fra til materialansvarlig samt å merke kajakken og registre dette i loggen
• Låntaker må minimum ha Grunnkurs Hav og fått HMS Opplæring i bruk av utstyr på egen
hånd
Vedtatt med 5 av 6 for
2010 blir prøveperiode. Innføres når medlemsoversikten er opprettet samt regler er
gjennomarbeidet og det er funnet en utstyrsreparatør.
Pelle jobber videre med regler, rutiner og innføring av fri bruk av utstyret. Bente informerte om
at egenerklæring ikke er påkrevd, men vi får se på hvordan vi skal sikre oss at alle medlemmer
har blitt informert på riktig vis.
Sak 36/2009: Padlemagasin og bøker
Lidun og Pelle orienterer
Både Lidun og Pelle har mottatt første blad (hhv Ocean Paddler og Sea Kayaker Magazine)
som snarest/nå ligger i naustet
Bente har laget bokliste og handler inn for ca. 2000 som tidligere avtalt. En av bøkene blir på
Norsk
Pelle sender e-post som oppfordrer til å kopiere filmer til naustet. Ønsker filmer til filmkveld ut
over høsten.
Sak 39/2009: Nytt nettsted?
Pelle orienterer
Foreløpig ikke noe nytt nettsted - kommer
Bente oppretter et Google regneark som styret har tilgang til hvor medlemmer registreres. Når
Bente er ferdig må Linn fylde ut data fra kajakkplasslistene. Deretter kan Kristin fylde på med

info. Når systemet fungerer må vi få medlemsinfo fra alle medlemmer pga. idrettsregistreringen
som vi er forpliktet til å delta i.
Sak 40/2009: Initiativ om utleie av kajakker til andre klubber I Norge?
Pelle orienterer
Tas på neste møte da vi ikke kunne jobbe med dette før vi selv hadde avklart om vi ville åpne
for fri bruk av utstyr.
Tidligere vedtatt at dette er noe vi er interessert i å jobbe videre med.
Sak 42/2009: Lagring av BSI Seiling sine ting?
Lidun orienterer
BSI Seiling kan lagre sine ting hos oss. Det er klarert med huseier Gabrielsen
Sendt e-post til BSI Seiling om tilbud om gratis lagring
Sak 43/2009: Tilgang til nettbank og refundering fra HS av gebyrer
Kristin orienterer
Nettbank er opp å gå – tok direkte kontakt med banken. BSIs HovedStyre er alt for trege og det
har gitt oss en del problemer med betaling og ekstrajobb for kassereren. Kristin jobber med å
finne en løsning for at overgangen til ny kasserer skal gå bedre neste gang
Kristin tar opp med HS om tilbakebetaling av gebyrer
Må endre overgangen mellom gammel og ny økonomiansvarlig – det MÅ være mulig å betale ut
penger til instruktører etc. på våren
Sak 45/2009: Strengere kontroll av kursbetaling.
Kommer sammen med HMSen
Sak 46/2009: Lag standard e-post for HMS, kursene og turer.
Pelle orienterer
Blir mer standardisering slik at hver instruktør ikke kjører sitt eget opplegg mht. registrering og
HMS.
Er på vei.
Sak 48/2009: Budsjett for innkjøp av utstyr.
Vedtatt å kjøpe fire taueliner til bruk på Teknikkursene – Bente handler
Vedtatt å kjøpe to delbare årer til instruktørbruk siden vi har mistet en og ønsker å ha totalt tre
stk. – Bente handler.
Vedtatt å kjøpe en Tahe Marine Greenland LC og en SKUK Pilgrim alternativ en SKUK Explorer
HV/SKUK Romany med kjølstripe
Pelle kjøper Tahe Marine Greenland LC inklusiv spruttrekk og Lidun kjøper SKUK

Møtet avsluttet kl. 22.30
Neste møte mandag 5. oktober kl. 19.00. Sted avtales senere.

