Styremøte BSI Padling 16. august 2012
Tilstades:
Magne Ingvaldsen
Espen Raa Nilsen
Lillian Brekke
Edvin Fields
Tone Bjåen (vara)
Geir Inge Kirkeli (vara)
Eva Mykkeltvedt
Gry Johannesen
Ikkje tilstades:
Anja Rydning
Stad: Hos Edvin

Sak 36.12 – Økonomi
399 medlemmer. Jobber med å implementere regnskapssystem.
Kasserer ønsker å justere innmeldingsskjema (bl.a. legge inn valg for hvilken epostliste en vil
følge) → Gry.
Nettside bør oppdateres → Lillian, Edvin, Eva
Det blir ikke reduserte priser for de sommelder seg inn siste halvår. Dette da det vil
komplisere arbeidet til kasserer og innføringen av regnskappsystem.
Sak 37.12 – Utlån av klubens utstyr
Klubbens utstyr er til medlemmenes bruk. Vi leier ikke ut til andre.
Utlån av utstyr til medlemmer: Klubbens padlebekledning kan brukes på tirsdags- og
torsdagspadlinger (hav) og på klubbturer på elv. Er det kurs på hav en helg har de prioritet
foran elveturer.
Sak 38.12 – Kurs i høst.
Hav: Bra med kurs i kalenderen. Stor etterspørsel og ventelister.
Elv: Teknikkurs i september, 2xx grunnkurs, det har vært et sikkerhetskurs og vi vil prøve å
sette opp et grunnkurs pluss.
Basseng: Eva sjekker om vi har bassenget til vinteren også.
Sikkerhet elv for turledere: Geir Inge sjekker muligheten for og lodder stemningen for et
Rescue 3 kurs for de som arrangerer kurs og turer på elv i klubben.Et slikt kurs vil bidra til å
øke kompetansen i klubben.

Sak 39.12 – Turer
Hav:
Klubbtur til Lillingstonheimen 7.-9. september. Klubben sponser kr 500,- pr deltaker.
Egenandel kr 1000,- pluss transportutgifter.
Stormsamling. Ingen ting annonsert i fra Askvoll ennå. Bente har reservert en hytte, og det
ryktes at det blir en god gjeng fra klubben som reiser.
Elv:
Tur til Jølstra 29.8.-2.9 ved Geir Inge.
Tur i oktober ved Geir Inge. Tid og sted ikke bestemt. Ikke for de ferskeste.
Liten respons i ressursgruppe elv for å arrangere nybegynnerturer. Eva jobber videre med
dette.
Tirsdagspadlinger på elv: Vi bør peke ut turleder på forhånd for økt forutsigbarhet.
Tirsdagspadlinger på elv er med forbehold om egnede forhold.
Sak 40.12 – Studiestart, BSI-dag 1. september.
Arrangement i idrettshallen på studentsenteret. Hvis vi ikke får noen som kan stille fr oss
lager vi en plakat med info og får den hengt opp på BSI-dagen, der vi bl.a. annonserer
demodag.
Identifiserer vi oss som en studentklubb, og ønsker vi å være del av BSI i fremtiden? →
Magne sjekker opp for og mot.
Sak 41.12 – Aktivitetsledersamlingen på Golta.
Finner sted 15.-16. september. BSI er teknisk arrangør. Bente Solberg er kontakt mot
forbundet.
Sak 42.12 – Organisasjonsnummer
Sees i sammenheng med siste del av pkt. 40.
Sak 43.12 – Dugnad
Ved sesongslutt, 30. oktober. Generell rydding og vedlikehold av utstyr, samt klargjøring av
bassengkajakker. Lillian legger ut på aktivitetskalenderen.
Sak 44.12 – Nytt utstyr
P&H Cetus (havkajakk) som er foreslått innkjøpt er utsatt pga Espen har vært opptatt med
bryggen.
Lillian og Espen tar en gjennomgang på våtdrakter/padlebekledning.
Trenger vi en havkajakk for store personer? Lillian stilte spørsmålet, men ingen konklusjon
på dette møtet.
Neste møte blir 4. oktober hos Gry.

