Styremøte 23.04.14 Bergen.
Referat og salgslistene godkjent
Regnskapsrapport:
BSI padling følger budsjett og ligger godt an med hensyn til innhenting av medlemsavgifter og
betaling av kajakkplasser. Utestående betaling på kajakkplasser og medlemskap former en
manglende inntekt og man jobber videre med å innhente årsavgiftene.
Styret ser at det har tatt tid å opplære og overføre oppgaver til nye styremedlemmer og beklager
følgene dette har gitt. Det har blant annet ført til at medlemmer har ventet lenge på kajakkplasser i
naustet. Styret jobber for å få oppstartsutfordringene tilbakelagt og sørge for gode kår for
medlemmene.
Styret benytter også anledningen til å takke for dugnadsinnsatsen. Det var mange gode hjelpere
og mange oppgaver ble unnagjort!
Styresaker:
Sak 14.14
Kasserer har fratredt stilling og ny rolle foreligger ikke. Ifølge NIF sin praksis er det da vanlig at
styremedlem fratrer sitt verv i det fulle og hele. Styret har derfor diskutert ny løsning på spørsmålet
om kasserer. Da det ikke foreligger en overtaker er det blitt bestemt at kasserer fra i fjor, Gry, som
ikke lenger er medlem av styret, blir innleid på timesbasis. Man vil innhente pris før man går for
endelig løsning
Sak 15.14
Martin informerer om at han ønsker å øke organisert aktivitet. Satser på sikkerhetskurs, x3 i år
med innleid instruktør fra annet selskap da vi i egen gruppe ikke har den godkjente kompetansen
til å holde kursene. Man vil høre med Kayak Voss hvilken pris man vil ta for tre kurs. Grunnet
satsing på sikkerhetskurs og at de må gjøre bindende avtale med kursholder vil gjennomføring det
i denne sammenheng kreve bindende påmelding.
16.14
Det ble fremmet en sak om leie av utstyr av privatpersoner. Dette ble nedstemt. Klubben ser dette
som lite lukrativt og hensiktsmessig og vil heller kjøpe inn nødvendig utstyr framfor å betale leie og
måtte overholde flere samarbeidspartnere.
17.14
Geir Inge Kirkeli leverte søknad på økonomisk støtte til to organiserte helgeturer.
Vedtak fra styret: Tur nr 1. Samling på Voss: 200kr pr deltagende medlem, ingen ekstra
kompensasjon til turholder, men samme kompensasjon som deltakende medlemmer. Det er
fremmet forslag om at ikke-medlemmer skal kunne delta. Styret mener at ikke-medlemmer skal stå
til slutt i kø uansett om man bruker første-mann til mølla prinsippet.
Tur 2. Roadtrip, her ber styret om et mer spesifisert overslag mht utgifter til turholder, styret vil
innhente mer info før dette blir vedtatt.
18.14 innkjøp kasteliner: det er gått over kasteliner på dugnaden, Martin bemerker at tre stk
kasteliner virker slitt og har skader på seg. Det blir derfor fremmet forslag om innkjøp av tre nye
kasteliner. Styret vedtar at tre nye kasteliner kan bli kjøpt inn.
19.14
For å forenkle arbeidet med naustplass er det fremmet forslag om å bruke god-tur sine lokaler til
signering av leiekontrakter. Enstemmig vedtatt.

