Styremøte BSI padlegruppa.
Til stede:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Kursansv. Hav:
Kursansv. Elv:
Faste padlinger Hav:

Lillian Brekke
Hallvard Torp
Gry Johannesen
Anja Rydning
Edvin Fields
Tone Bjåen

Ikke til stede:
Infoansv. (Varamedl.)
Materialansv. Elv

Martin Ensink
Geir Inge Kirkeli

Ytre Sandviken, 24.10.2013

Før møtet:
-Oppsummering av Gry ang ubetalte kajakkplasser
Sak 40.13: Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
• Gjennomgang ved Lillian
Sak 41.13: Reglement for på og avmelding av kurs og turer
• Ny gjennomgang av sak på forrige møte; Nytt vedtak: Det er bindende påmelding på
kurs og turer. Dette gir rom for kurs/turansvarlig til å være snillere med refusjon ved
behov.
Sak 42.13: Økonomi
• Gjennomgang av økonomi ved Gry.
• 168000kr på konto
• Budsjettert resultat -90000kr, resultat -20000kr
• Vedtak: Økning av post for utstyr og post for arrangement i forhold til budsjett totalt
ca 50000kr i denne omgang.
Sak 43.13: Innkjøp av utstyr
• Muntlig rapport om surfski ved Anja
• Vedtak: Innkjøp av ett stk Epic V8 surfski med tilhørende utstyr ca 18000kr
• Vedtak: Innkjøp av en stk liten/middels riverrunner (Diesel 60) ca 10000kr
• Vedtak: Innkjøp av 5stk spruttrekk til elv ca 5000kr
• Vedtak: Innkjøp vester og spruttrekk til hav ca 10000kr
Sak 44.13: Reperasjon av utstyr pluss manglende utstyr
• Shrek og Julie trenger reperasjon. Hallvard ordner med God Tur.
• Det er kjøpt inn to brukte elvekajakker og tre nye havkajakker.
• Be folk se etter klubbutstyr hjemme, vi mangler minst to taueliner. Hallvard sender
mail.
Sak 45.13: Arrangement
• Forslag fra Anja om en gratis lavterskel Sesongavslutning på Glesvær i November.
Klubben dekker honorar til interne instruktører. Deltakerene dekker overnatting og
mat selv.
• Tilbud fra God Tur om BCU I eller/og II star til klubben gratis. Begge deler er

todagers kurs. Forslag om egenandel på 500kr, som går til God Tur.
Vi ønsker oss å benytte oss av dette.
Sak 46.13: Ny medlemmer
• Forslag om at nye medlemmer skal slippe å betale for 2013 fra og med 1. November.
Vedtatt.
Sak 47.13: Klubb plagg
• Forslag om t-skjorte eller lignende med BSI Logo på. Lillian undersøker.
Sak 48.13: Bassengtrening
• Martin kontakter Eva, og deretter Storetveit skole angående fortsatt bruk av
bassenget.
Sak 49.13: Dugnad
• Forslag om begrenset dugnad med folk som er flink å reparere kajakker.
• Dugnad på elv, forberedelse til bassengtrening utsettes inntil videre.
Sak 50.13: Julefest
• Forslag om 6.12, Magnus. Tone forhører.
Sak 51.13: Lørdagpadling
• Forslag fra Else Irene Olsen om å ha lørdagspadling som en prøve ordning i
november og desember. Svar fra styret; Dette er helt topp, Else bør følge
retningslinjer for enten tirsdags eller torsdagspadling, og vurdere påmelding f.eks via
facebook. Tone kan hjelpe med oppdatering av aktivitetskalenderen. Lillian svarer
Else.
Sak 52.13: Valgkomite
• Lillian kontakter valgkomiteen, og informerer om kandidater som har meldt seg, og
oppfordrer til å starte jobben med å sette sammen neste års styre.
Sak 53.13: Utlån av utstyr
• Gjennomgang av ordningen, forslag til smidiggjøring av ordningen. Utlånsnøkkel?
Diskuteres videre på neste møte.
Neste styremøte 27. November
Referent: Edvin Fields

