Styremøte i BSI Padling
08.03.2011
Sak 8/2011 - Økonomi- og medlemsstatus
Status ved utgangen av februar:
71193,33 kr på konto pluss 120000 i reserve. 15 medlemsinnbetalinger så langt. Magne og Espen
må sende ut påminning om innbetaling av medlemsskap og kajakkplassleie. Må minne om at oblat
må bestilles for å klistre på våttkort og våttkort skal være med på all klubbaktivitet.
Kvitteringer for spillemidler er sendt.
Sjekk hvordan prosessen med søknad for spillemidler fungerer. Søknad om tippemidler for

utstyrskjøp i 2011 kan baseres på at vi vil muligens kjøpe inn kajakker som kun skal brukes
i basseng dersom SIB er villige til å gi oss tid i bassenget.
Sak 9/2011 – Status naust
Flere garderobeskap til instruktører (personlig utstyr). Espen og Lillian har funnet plass til 15 nye
skap, men vi kjenner ikke behovet for slike skap. Det må undersøkes. Magne sjekker med
leverandører han har via jobben om priser på slikt. Disse skapene skal først og fremt være et gode
for klubbens aktive instruktører.
Telefonabbonement for lås står på Regine Kåstad og er kontantabbonement. Espen undersøker
hvordan vi kan få overført abbonement til klubben.
130 plasser er utleid, ca 50-60 er ledig (Fritt etter hukommelsen til Espen).
Husleie har økt litt. Innbetaling i januar var 65032,-. Vi betaler strøm, kommunale avgifter, og 3dje
parts inspeksjoner av brann-anlegg. Vi må fremskaffe husleiekontrakten og sjekke at dette er rett.
Merkelig at kommunale utgifter ikke er inkludert i leien.
Sak 10/2011 – Status utstyr/dugnad
Dugnad er satt til 22. mars. Felles for elv og hav. Info er lagt ut på nettsiden. Epost må sendes
denne uken.
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Gulv må kostes
Skrubbe flytebrygge under vannlinjen (?) Er det virkelig nødvendig?
Bytte lyspærer som ikke lyser
Sjekke kajakker (dekksrigg, strikker, Dusje 303 på luker og dekk)
303 på mansjetter på kursjakker
merke kajakker og annet utstyr med bsipadling
sjekke og lime på reflekser på kajakker
rydde plass til nye skap
vaske toaletter i 2. etasje
pante flasker & tømme søppel
generell rydding, fjerne alt som henger på garderoben
gå gjennom kassen med igjenglemte klær
kontrollere og telle spruttrekk

Pizza bestilles når vi ser hvor mange som kommer. Eva stikker innom God Tur og kjøper 10m
dekkstrikk, tau til luker/plugger. Bente sjekker om vi trenger kjøpe 303.

Sak 11/2011 – Status kurs
Hav:
Bente har sendt ut spørsmål til instuktørene om de vil og når de kan holde kurs. Når
tilbakemeldinger kommer legger Bente de ut i aktivitetskalenderen. Det er snakk om 5 grunnkurs
del 1, 2 grunnkurs del 2, to teknikkurs, et aktivitetslederkurs, 2 rullekurs, 3 grunnkurs-tur og 1
teknikkurs-tur.
Elv:
Eva har to nybegynnerkurs, ett sikkerhetskurs, teknikkurs, nybegynner pluss kurs, lekebåtkurs,
creekkurs og aktivitetslederkurs på kalenderen for i år.
Sak 12/2011 – Status turar
Hav:
Lillian har sendt ut epost til instruktørene med forslag til turer. Liten respons så langt. Har også fått
noe fra Lidun om samling på Ulstein i pinsehelga. Noen må være koordinator om dette skal flagges
offisielt fra klubben. Lillian jobber også med tur i pinsen og ellers andre tidspunkt.
Elv:
Sikkerhetsdag, oppfølgingstur for nybegynnere til Voss, Veko, Road trip (mot Valldalfestivalen)
med innlagt surfing på Stad, Sjoa-festival. 2 stk turer til Jølstra (lekebåt og nedoverpadling)
Klubbmesterskap i en Bergens-nær elv.
Sak 13/2011 - Fadderordinga
Joanna har trekt seg fra å lede fadderordningen. Vi må finne en kandidat til dette. Vi sender en epost
til alle havpadlere om dettem og informerer hva jobben går ut på og hvilke goder som følger med.
Anja ble foreslått som mulig kandidat.
Sak 14/2011 - Eventuelt
• Det nye styret må ha tilgang til å skrive på nettsiden, og gamle tilganger avsluttes.
• Viderekoblingen av epostene @bsipadling.no må oppdateres slik at de kommer frem til rett
person.
• Rullekurs/bassengtid hos Blindeforbundet på Askøy. Vi får en dag eller to i deres basseng
hvis de får to kajakker av oss. Vi har to elvkajakker som kan gies bort. Siden elvegruppen
gir bort båter, får de prioritet på disse dagene. Ressursgruppe elv avgjør om det blir rullekurs
eller rulletrening avhengig av instruktør.
• Bølge i utløp av nytt kraftverk i Samnanger; Resurssgruppe elv jobber med saken. Styret
støtter dette initiativet. Bør padleforbundet/teknisk komite elv involveres for mer tyngde?
• HMS for elv godkjennes med de innspill som har kommet, men hvordan vi gjør med
besøkende padlere utredes (innføre gjestemedlemsskap for gjestepadlere mot en symbolsk
sum for å kunne låne klubbutstyr? Da vil utstyret være forbeholdt medlemmer)
• HMS for elv refererer til materialansvarlig elv. Ressursgruppe elv diskuterer hvem som kan
ta det vervet.
Neste styremøte etter påske. Dato ikke satt.

