Styremøte BSI Padling torsdag 4. oktober 2012
Tilstades:
Magne Ingvaldsen
Espen Raa Nilsen
Lillian Brekke
Gry Johannesen
Edvin Fields
Tone Bjåen (vara)
Geir Inge Kirkeli (vara)
Ikkje tilstades:
Eva Mykketvedt
Stad: Hos Gry

Sak 45.12 – Naust Glesvær
Eier ønsker en avtale der vi betaler kr 1000 pr mnd hele året. Vi ønsker ikke å gå inn på dette da
kajakkene der ikke blir brukt nok til at det kan forsvares. Vi henter hjem utstyret og avslutter leien.
Espen sender ut epost om noen kan hente de.
Sak 46.12 – Økonomi
Gry orienterte. Oppdatert oversikt vil bli lagt frem på neste styremøte.
Sak 47.12 – Leie av Nigel Dennis og Eila Wilkinson
De er i bergen i perioden 5-12. november. Tilbud på kr 6500 pr dag for Nigel + Kyrre. Klubben
dekken instruktørene (kr 13000), Egenandel på ev. hytteleie. Prøver å få dette til helgen 10.-11.
November. Anja jobber videre med saken.
Sak 48.12 – Rescue 3 kurs
Geir Inge har vært i kontakt med kursarrangør, og de har ikke kapasitet i år.Rescue 3 kurs koster kr
3500 pr deltaker, sikkerhetskurs kr 1500. Sistnevnte er mer som NPF sikkerhetskurs elv, og anses
ikke interesant.
Styret er positiv til en slik gulrot for de i klubben som bidrag til aktivitet på elva. Må har
sikkerhetskurs fra tidligere for å bli vurdert. Vil være et positivt bidrag til sikkerheten i klubben.
Geir Inge tar kontakt og finner helg i april/mai neste år.
Kurspris er pr i dag kr 3300. Klubben dekker kr 2000. Endelig finansiering når alle detaljer er klare.
Stemning for et slikt kurs loddes i ressurssgruppe elv.
Sak 49.12 – Gjenstående aktiviteter 2012
Tur til Jølstra førstkommende helg. Trolig årets siste tur på elv. 8 stk påmeldt så langt.
Tirsdagspadling elv holder frem så lenge det er praktisk mulig mtp lys om kvelden.
Tirs- og torsdagspadling på hav ut oktober.
Dugnad 30. oktober.
Julefest: Tone tar ledelsen. Eva sjekker om vi kan låne/leie lokale på jobben hennes.

Sak 50.12 – Utstyrsbehov hav
Vi har mottat tilbud på 12 spruttrekk (4 neopren, 8 nylon), 4 vester og 8 tørrtopper. Etter diskusjon
ble følgende vedtatt. Vi handler inn det vi trenger innenfor disse rammene; hav kr 25000, elv kr
15000.
Sak 51.12 – Høring om kraftutbygging i Jølstra
Geir Inge har lest begge søknadene og har 14 punkter med kommentarer. En del faktafeil angående
omfanget av elvepadling og på hvilke nivåer elven er padlbar. Geir Inge og Eva renskriver i helga.
Kopi til styret på epost. Magne sender kopi til NPF til info.
Sak 52.12 – Innspill til valgkomiteen på valg av styre og utvalg på neste års padleting
Magne har forhørt seg hos en del forskjellinge medlemmer i klubben. Alle setter pris på å bli spurt,
men ingen kan eller vil så langt. Det bel foreslått å spørre Dag Sandvik i Voss Kajakklubb om han
kan være aktuell kandidat. Magne tar kontakt.
Sak 53.12 – Basseng kommende vinter
Vi har tilgang til samme basseng på samme tidspunkt som i sist vinter. Storetveit skole søndager
klokken 15-17.
Sak 54.12 – Mandater på godkjenning av innkjøp.
Edvin har komt med forslag der styremedlemmene kan godkjenne mindre innkjøp for raskere
beslutninger og mindre diskusjon med hele styret på epost.
Som en prøveordning vedtar vi følgende beløpgrenser.
Leder
: kr 4000
Nestleder
: kr 2000
Styremedlem : kr 1000
Sak 55.12 – Satsningsområder 2013
Sikkerhet elv; Rescue 3, se sak over.
Nybegynnerturer elv. Vi ser at at nybeynnerturer bidrar til økt aktivitet på elven for ferske padlere.
Satsningsområder modnes frem til neste møte. Vi tar opp tråden da.
Sak 56.12 – Vår plass i studenidretten
Styret møtes før neste styremøte for en prat om dette for å se på regelverk mm. 23. oktober hos Geir
Inge.

Sak 57.12 – Eventuelt
•

•
•

Det stå på nettsiden at vi kan ta på oss å arrangere kurs for bedrifter/andre eksterne. Vi har
ikke kapasitet til det, og skal heller ikke drive kommersiell virksomhet. Dog kan
medlemmer av klubben som er kompetente instruktørersøke styre om lån av utstyr til egne
ubetalte kurs til venner/kollegaer/institusjoner o.l. BSIs HMS skal følges.
Sende ut påminnelse om lys på faste paslinger på hav. Magne sender.
Det er tynt med stropper på stativet i naustet. Magne sende vennlig påminnelse til alle om å
se etter i biler og kajakker om de har stropper liggende og be om at de blir returnert.

