Referat årsmøte for BSI Padling 2007
Dato: 31.01.2008
Tilstede:
15 stykker
Anja fra valgkomitéen i BSI prøver å rekruttere folk til hovedstyret før møtet
begynner.
Hallvard Torp som møteleder, og Harald Skontorp som sekretær
1. Møteinnkalling er godkjent
2. Årsmelding for 2007
5 satsingsområder for 2007
1. sikkerhet i alle ledd, risikovurdering / HMS, sikkerhetsfokus på alle
aktiviteter
2. utstyr, mange nye kajakker, tirsdag/torsdagspadling har slitt med at
folk har måttet gå hjem, nye elvekajakker fordi disse er utdatert, årer,
kjøpt nye redningsvester, trekk og hjelmer, komplett padlebekledning
3. kompetanse. 3 nye veiledere på hav, rockhopperkurs,
teknikktreninger, 2 nye aktivitetsledere på elv
4. informasjon, ny nettside, e-postlister, aktivitetskalender, infovegg,
padleforbundet – informasjonsflyt med dem går bedre
5. samkjøring mellom elv og hav, sosialt, dele kunnskap
Antall deltakere på kurs
Introkurs hav, 40
Nybegynnerkurs hav 35 (hvorav 8 ved påbygging)
Teknikkurs hav 12
Njord rockhopper hav 9
Videregående hav 3
Veileder hav 3
Nybegynner elv 16-20
Sikkerhetskurs elv, 8
En gjennomgang av de viktigste happeningsa i løpet av året 2007
Innspill på aktivitetskalenderen, muligens litt for lang å scrolle gjennom. Dette
bør det nye styret se på.
Med cirka 200 medlemmer er det omtrent like mange som i 2006, men det har
blitt fler aktive i år.
3. Regnskapet
Det blir ikke presentert noe regnskap på møtet. Utgangen av året 2006 hadde vi
nesten 130 000 på konto, mens utgangen av 2007 cirka 35 000. Vi har ønsket å

bruke mye penger pga. gamle kajakker, og gammelt utstyr. Anbefaling til ny
kasserer, den som handler noe for klubben må sende mail til kasserer, hva de har
handlet, hvor mye penger de har brukt, hvor de har handlet og hva man faktisk
har kjøpt. Mars er den måneden som det kommer mest penger.
Et innspill fra et BSI-medlem går på om vi har fulgt budsjettet, Vibeke sier vi har
gjort justeringer på budsjettet underveis, og henviser til at det kom mange
regninger på slutten av året.
4. Valgkomitéen
I år har det stilt fler til valg. 7 personer skal velges av 9.
Presentasjon av styrekandidater
Begrunnelse av et lite styre, mange ble inaktive og sluttet, og det ble
problematisk siden 50% måtte være tilstede for å være vedtaksdyktig
5. Vedtekter
Hallvard går gjennom vedtektene.
§1 Navn og formål.
BSI padling er en organisasjontilknyttet BSI og NPF. Klubben har som formål å
skape kontakt mellom padleinterresserte og å virke for deres interresser.
Klubben vil søke å fremme en padlesport med vekt på sikkerhet og vern om
miljøet på og ved sjøen.
§2 Medlemmer.
Alle som har fylt 16 år kan bli medlemmer av klubben. For å ha stemmerett, må
man ha vært medlem i minst 1mnd, og ikke skylde klubben kontingent.
§3 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes hvert år, innen utgangen av februar. Årsmøtet annonseres 1
måned på forhånd. Forslag til årsmøtet må være styret i hende seinest fjorten
dager før møtet. Årsmøtepapirer legges ut på nettsiden ”padling.uib.no” og
sendes ut på maillistene ei uke før møtet.
Årsmøtet
er vedtaksført med det antall medlemmer som møter.
godkjenner innkalling og dagsorden
velger møteleder og sekretær
behandler årsmeldinga
godkjenne regnskap
behandler innkomne forslag
behandler saker som er nevnt i innkallinga
godkjenne budsjett
Årsmøtet velger styre på 7 medlemmer, 1 varamedlem og valgkomite. Styret
konstituerer seg selv, men formannen velges separat. Valg foregår skriftlig.
Vedtektsendringer finner sted på årsmøtet, med minst 2/3 flertall.
§4 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes når 2/3 av styret eller minst 1/3 av de
stemmeberettigede medlemmene forlanger det. Innkalling til ekstraordinært

årsmøte skjer med minst 2 ukers varsel.
§5 Styret
Styret skal:
Iverksette vedtak og bestemmelser.
Administrere og føre kontroll med klubbens økonomi.
Representere klubben utad.
Stå for informasjon til medlemmene fortrinnsvis gjennom nettsiden og
maillistene
Styret skal holde møter når leder eller et flertall av styret forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller lederens
stemme dobbelt.
Styremedlemmene har gratis medlemskap det året de sitter i styret.
§6 Naustet
Naustansvarlig og resten av styret er ansvarlige for den daglige drift.
Båtplass kan leies av medlemmer som ikke skylder kontingent. Medlemmer som
ikke har betalt årets naustleie eller kontingent innen 1. april, mister
naustplassen.
Medlemsmøtet godkjenner separate naustregler. Medlemmer som bryter
naustreglene, kan bortvises fra naustene for kortere eller lengre tid.
§7 Båter og andre eiendeler.
Båter med tilbehør kan lånes av medlemmene på klubbarrangement. Ved salg av
gamle båter eller annet av klubbens utstyr, skal styret avertere dette til
medlemmene først.
§8 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
6. Valgresultater:
Hallvard, leder
Lidun, nestleder, kurs & sikkerhetsansvarlig
Mailin, tirsdag / torsdagsansvarlig
Harald, informasjonsansvarlig
Oskar, naustansvarlig
Kristin, kasserer
Jens, siste verv
Hans Petter som vara
7. Visjon 2008
- Oppretthoolde satsingsområdene fra 2007
- Opprette ressursgrupper for elv og hav, aktivitetsgruppe, kompetanseheving,
sikkerhetsgruppe og materialforvaltningsgruppe. Informasjon om dette kommer
ut til alle medlemmene våre. Styret kan be ressursgruppa om hjelp, og
ressursgruppa rapporterer til styret. Formell person som er leder i hver
ressursgruppe, og så er det 10-20 stykker i hver gruppe som ikke har noe

forpliktelser.
- Rekruttere fler medlemmer
det begynner å bli fullt i naustet, så vi må prøve å rekruttere folk uten
kajakk. rekruttere
studenter.
- Bygge opp elvegruppa, spesielt mot kompetanseheving
- Knytte bånd til andre klubber, spesielt for elv
- Utvide oss som kursholder, rekruttere nye og/eller holde kurs for f.eks. g-sport
og andre klubber. De som møter på treninger, og viser de kan de viktige
teknikkene får lov til å holde kurs.
8. Budsjett
Budsjett BSI Padling 2008
Inntekter
Husleige inkl strøm
Kursholdere
Vedlikehold
Forsikring
Div. drift
Utstyr
Postboks
Lås

Utgifter
135 000
42 600
20 000
7 000
30 000
60 000
500
500

Medl m. kajakkplass
Medl u. kajakkplass
Overføring fra hovedstyret
Kursinntekter

144 000
30 000
50 000
105 000

Balanse

329 000

295 600

Kurs
Akt leder
Teknikk
Nybeg
Intro

15
15
45
30

9 000
6 000
18 000
9 600

Sum

105 000

000
000
000
000

42 600

Endelig budsjett settes opp av gammel kasserer, og ny kasserer.
Takke det gamle styret + valgkomitéen
Møtet hevet

