Saksliste 18 august 2015
SAK
BESKRIVELSE

RELATERT TIL

57/15 Oppfølging av saker fra sist møte
Økonomisituasjon: Husleieavtale med indeksregulering er nå på plass.
Dette medfører en økning i utgiftene på 15kNOK i kvartalet samt en
dekning av eksterne kostnader. Økningen skyldes at klubben de siste 5
årene har vært uten kontrakt og ikke har betalt avtalte utgifter til vann og
kloakk. Innkjøp fryses frem til økonomisituasjonen og
innbetalingssituasjonen er avklart.

Økonomi

6/15, Status nettside

Informasjon/

Vedtak: Siden fungerer, Stian verifiserer at linker og redigering fungerer
som den skal. Stian og Charlotte oppdaterer innholdet på nettsidene.

Kommunikasjon

58/15 Medlemskapsregister

Jus

Vedtak: Infoansvarli, øk.ansvarlig og revisor tester ut og evaluerer
«klubbadmin» som potensiell løsning for medlemsregister og vurderer
bruken av betalingsløsningen mot dagens øk. System i løpet av året.
59/15 Klubbtur – Glesværturen

Tur

Vedtak: Turansvarlig hav mobiliserer veiledere og aktivitetsledere med
tanke på å arrangere helgetur til Glesvær i løpet av oktober. Formålet er å
aktivisere flest mulig av medlemmene til en hyggelig og lærerik helg.
Charlotte assisterer
60/15 NPF Grunnkurs som krav for medlemskap
Forslag til neste styremøte om å fjerne kravet til grunnkurs for å være
medlem i klubben

Relatert til: Kurs
hav

61/15 External courseholder: Kayak Voss has offered to hold any course for
6000/course irrespective of number of participants. Max participants
being 6. This may not be economically profitable for the club, however,
since we do not have many (right now just one) course holders for river
kayaking I this is a good option for the club to offer some river kayaking
courses for its members.

Elv kurs

Vedtak: Vi går for en slik løsning med å bruke Kayak Voss til kurs, og setter
en minimumsgrense på fire deltagere for å arrangere kursene.

62/15 Swimming pool: We discussed last time about the budget for swimming
pool renting and agreed for 6000, with assumption that it was
500/session. However, it has come to our notice that the rent is 500/hour.
Hence, the cost will rise if we request for many sessions. Should we still
stick to just 6000 as our budget?

Kurs

Vedtak: Siden vi mistet 1 mai vil det ikke påløpe kostnad for dette i år. Vi
søker for 6 sesjoner til neste år innen fristen 1. november.
63/15 Martin sitt forslag:
- Kursing av instruktører
Vedtak:
Styret vedtar å subsidiere aktivitetslederkurs for inntil 6 kvalifiserte
deltagere, som søker om dette ved et brev til kursansvarlig elv, som
beskriver hvordan deres deltakelse vil styrke klubbens elveaktiviteter.
- Kjøpe kajakker
Vedtak:
Gitt dagens økonomiske situasjon kan vi ikke kjøpe inn utstyr på det
nåværende tidspunkt.
64/15 Overgang mellom forbund:
1) Hvis noen skal konvertere til Våttkort via EPP må de ta kontakt direkte med
NPF. post@padleforbundet.no
2) Det er noe forskjellig hvilket nivå man kommer inn på i de
nasjonale systemene.
3) Vi samarbeider med partnerne som er på lista til EPP som du sendte.
Altså Svenska Kanotforbundet i dette tilfellet.
4) Som veileder kan du eventuelt dele ut grunnkursoblat til vedkommende.
en da er det ditt ansvar å kalibrere nivået. Dette gjelder KUN
Grunnkurs Hav.
5) BSI er jo en egen juridisk enhet. Her kan dere justere ham inn i
forhold til deres HMS og krav. Selv om det jo er enklere å forholde
seg til nasjonale systemer.

Neste styremøte 16.09 kl. 18:00 GodTur
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