Styremøte BSI Padling onsdag 25. april 2012
Tilstades:
Magne Ingvaldsen
Eva Mykkeltvedt
Espen Raa Nilsen
Lillian Brekke
Gry Johannesen
Edvin Fields
Tone Bjåen (vara)
Ikkje tilstades:
Geir Inge Kirkeli (vara)
Stad: Hos Eva

Sak 17.12 – Sidan sist
Dugnad avholdt. Godt oppmøte og dugnadsånd. 25-30 personar møtte.
◦ Dykkerne kunne ikke inspisere fortøyningene på flytebrygga, då sikta i vatnet var for
dårleg grunna byggeaktivitetat på nabotomta.
◦ Landgang til flytebryggen; John Magne er på saken.
◦ Senkekjøler er ikke helt på plass på alle kajakker enno.
◦ 'Speedy' har løs cockpitring
◦ Mulig elvegruppen tar en liten dugnad for å klargjøre bassegbåtene til utesesiongen
senere.
Sak 18.12 – Økonomi
Påminnelse om innbetaling av medlemsskap og kajakkplassleie er sendt ut. Noen regninger er
betalt, bl.a. naustleie for 2. kvartal
Sak 19.12 – Rekneskapsprogram
Rekneskapsprogrammet e-conomic er valgt og bestilt. Magne har begynt å konfigurere det, samt
import av medlemslister o.l.
Sak 20.12 – BSI spesial på padlefestivalen
Bente har spurt God tur om å låne dei engelske instruktørane som kjem til en BSI spesial på
fredagskvelden som i fjor. Magne sjekker med henne hva som er avtalt, og om det koster noe for
klubben.
Sak 21.12 – Salg av båter/utstyr
Elv:
Tre båter er annonsert på nett av Edvin. Liten respons så langt.
Hav:
Speedy og de to P&H Capella (plast) er foreslått solgt av ressursgruppen. Espen tenker ut hvordan
vi skal selge de, og hvilken pris som er fornuftig.

Sak 22.12 – Kjøp av utstyr
3 elvekajakker er på vei. Disse ble betalt før jul i fjor (fra God Tur)
Pilgrim Expedition og P&H Cetus er foreslått innkjøpt på hav. Espen ber om tilbud.
Spruttrekk er besluttet innkjøpt
Tørrtopper til kursbruk -> Edvin skaffer tilbud.
Sak 23.12 - Fadderordning
Tone ser på papirene som ble utarbeidet i fjor, og vurderer stillingen som fadderansvarlig. Magne
sender fadder papirene til Tone.
Sak 24.12 – Båter på Glesvær
Anja snakker med ressursgruppe hav om hvilke båter som bør ligge på Glesvær.
Lillian sjekker ed de som har git uttrykk for at de vil arrangere turer på Glesvær.
Sak 25.12 – Polodag onsdag 13. juni
Puddefjorden kajakklubb holder polo-demodag for BSI padling onsdag 13. juni. Einar Magnussen
er kontaktperson i Puddefjorden.
Puddefjorden ønsker at BSI kan ta med deres havpadlere på tur på havet i retur etter sommeren en
gang.
Sak 26.12 – Instruktørhonorar elv
Honorar for todagers grunnkurs er kr 3200, samme som på hav. Klubben kan dekke
overnattingskostnader tilsvarende tur/retur Bergen-Voss (2,50 kr/km).
En trenger tre deltakere for å gå i pluss/null med kurset. « deltakere er ok hvis pris går opp/honorar
ned.
Sats for kjøp an snacks økes til kr 200 (både hav og elv).
Sak 27.12 – BSI dag.
BSI arrangerer studentdag(er) til studiestart i høst. VI bør prøve å stille med noen
studentmedlemmer. Vi kommer tilbake til dette senere.
Sak 28.12 – Eventuelt
Fotokonkurranse -> Edvin lager til og sender ut info.
Bassengtrening -> En bassengbåt har vært brukt ute i elv, og dette ble oppdaget før bassengtrening.
Mye sand i båten. Vi må ha fokus på å holde utstyret og bassenget rent, slik at vi ikke blir kastet ut
av bassenget til høsten.

