Referat fra styremøte BSI Padling, 3. mars 2010
Tilstede:
Sted:
Referent:

Kelda, Jonny, Joanna, Bente, Michael, Harald og Elin
Kelda, kl. 18:30
Harald

Sak 16/2010 Regnskap og økonomi
Bente informerer om at det fortsatt mangler noen bilag. Disse er fra januar, februar og
mars 2009.
Det mangler også fler innbetalinger, og det dreier seg mest sannsynlig om
kajakkplasser og medlemsskap. Kelda skal hente ut mer informasjon om de ulike
transaksjonene og gi disse til Bente.
Oversikten over regnskapet finnes her:
http://www.bsipadling.no/uploads/2010/03/regnskap_bsipadling_2009.pdf
Det må skaffes en oversikt over hvem som leier de ulike naustplassene, og hvem som
ikke har betalt for forrige år. Det skal sendes ut en innkrevingsepost og sendes ut. Det
dreier seg om cirka 65 plasser. Elin har skrevet forslag til mail, og vil diskutere dette
med Espen.
120 000,-, tilsvarende to husleier overføres til en evt. høyrentekonto.
Leder og kasserer godkjenner av regnskapet.
Framover vil status for økonomien/regnskapet bli lagt fram på styremøtet, slik at hele
styret har oversikt over den økonomiske situasjonen til klubben.
Konsekvenser for ikke å betale naustleie:
– stenge tilgang til naustet
– flytte kajakk ut
To ukers frist fra sendedato til tiltak. Elin diskuterer saken med Espen.
Medlemsskap for 2010 bør snart betales inn. Harald sender ut mail til medlemmer om
betalingsinformasjon.
Mulighet for halvårsmedlemsskap/naustleie forsvinner, men man vil få tilbud om
dette på høsten.

Satser oppdateres og legges ut på nettsida.
Instruktørlønn er i utgangspunktet er 200,- pr. time, pluss evt. tillegg (aktivitetslederog teknikkurs), kjøring og våttkort.
Utgifter til instruktør, våttkort, kjøring og evt. andre tillegg skal ikke overskride
innbetalt kursavgift.
Alle som skal fakturere klubben må ha organisasjonsnr.
Prosedyrer skal legges ut på nettet. Bente sender disse til Harald, eller legger dette ut
selv. Sirkuleres på e-post internt i styret først.
Sak 17/2010 Medlemsregister
Informere alle medlemmer om at skjemaet på nettet nå er gjeldende. De som allerede
har betalt kan fylle det ut, men behøver ikke å betale på nytt.
Først testes det på oss i styret.
Postadresse skal legges til skjemaet.

Harald følger opp saken.
Opplyses på nettsida:
Spør først om det er ledig kajakkplass. Kajakkplassnr må tildeles førest.
Spesifiseres at det ikke gjelder kurspåmelding.
Opplyse om at det ikke er KID-nummer.
Kan be om studentbevis på eksempelvis tirsdag-, torsdag eller lignende.
Kursansvarlig skal samkjøre deltakerliste og innbetalinger for kurs med kasserer.
Naustplassregister: rydde opp. Sette opp nytt register. Kelda gjør dette sammen med
Espen. Samkjøre medlemsregister og kajakkplassregister. Kelda lager ny kolonne i
registeret. Kelda rydder opp i excelark. Espen rydder opp i arket etterpå.
Hvilken informasjon er lovlig å innhente og lagre om medlemmer i klubben me
hensyn til personvern? Harald undersøker.
Alle i styret må knytte mailadressen sin til Google Docs. Bente/Harald sender ut info.
Sak 18/2010 Regnskapssytem
Skal vi gå til innkjøp av regnskapsprogram?
Harald undersøker om regnskapssystem fra Webhuset.
Utsettes til neste møte.
Sak 19/2010 Dugnad og naust
Innkjøp av materiale til dugnad er ordnet ved Joanna.
Sak 20/2010 Innkjøp
Kontrollrutine av hjelmer, tau osv. Ansvarlig for å ha utstyrssjekk.
Det hovedsaklige klubben må kjøpe inn er kniver, tau, hjelmer, neoprentrekk.
Joanna kommer med tilbud på hjelmer til neste styremøte.
Harald sender mail til Joanna for å si hva elv vil ha av neoprentrekk/hjelmer før neste
sesong er igang.
Ressursgruppe elv vil hente inn tilbud på kniver og tau.
Sak 21/2010 Terminliste
Kursoversikt finnes på nettet.
Elvekurs må ikke krasje med noe padlearrangement.
Joanna skriver inn i aktivitetskalender når turer er klare.
Helgetur med overnatting er en god ide for nybegynnere.
Harald sjekker at alle har tilgang til nettsida.
Lekedager fortsetter med første torsdag i maaneden, etterfulgt av pubkvelder.
Ekstra pubkveld en fredag innimellom.
Sommerfest kanskje? Utsettes til neste møte.

Fellestur elv og hav, grilling, fest og morro etterpå. Ressursgruppe elv diskuterer det.
Fast padledag elv. Legges også ut på aktivitetskalenderen.
Utdanning av elvefolk taes neste styremøte.
Veiledersamling låner utstyr av oss, dermed arrangerer de padlekveld for oss.
Torsdag 11. mars. Elin legger ut informasjon på nettsiden.
Sak 22/2010 Møter
Saksliste til BSI Hovedstyre sitt årsmøtet ble levert ut kvelden i forveien.
Regnskap ikke gjennomgått av revisor.
Av tilskuddet fra SiB på 507 000, har kun 178 723,04 gått til tildeling av
undergrupper.
Årsmøte utsatt til 23. mars
Elin lager forslag til mail for å få flere medlemmer til å stille på BSI Hovedstyre sitt
årsmøte.
De som stiller på årsmøtet må være forberedt på hva forskjellen er ved å gå for en ny
styrestruktur slik det er foreslått. Jonny foreslår at man sjekker ut OSI sin struktur.
Vi bør i 2010 ikke basere oss på tilskudd fra BSI hovedstyre.
Michael kontakter SiB Idrett for å få et notat om tildelingsmodellen dems.
Sak 23/2010 Fri bruk av utstyr for medlemmer
Ressursgruppe hav påtar seg ansvaret å lage følgende:
– Opplysningsskriv som kan henges i naustet
– Logg, noe tilsvarende den som finnes i naustet, men strengere
– Retningslinjer
Det er viktig at klubbarrangement har prioritet.
Det blir styret sitt ansvar at utstyr er i forsvarlig stand. Det vil bli meldeplikt hvis
utstyr blir ødelagt, slik at dette kan bli reparert.
Det blir foreslått at Pelle hjelper til med dette arbeidet.
Sak 24/2010 Webhotell
Websiden ble flytta til nytt webhotell, da en medlem i klubben tilbød oss gratis hotell
hos sin arbeidsgiver. Dette er et bedre webhotell med tanke på oppetid, support osv.
Sak 25/2010 Eventuelt
"En padleklubb for alle" blir ikke lenger noe slagord.
Vi har sagt opp medlemsskapet vårt hos Kursagenten.no. Dette er et nettsted som
indekserer kursaktiviteter, og som i utgangspunktet gjør dette for å tjene penger.
Medlemsskapet de hadde meldt oss på var et prøvemedlemsskap, og ville komme til å
koste penger etterhvert.
Neste møte tirsdag 13. april kl. 19:00 hos Michael.

