Styremøte 2. november 2009
Tid og sted: Kl. 19.30–22.40 hos Lidun
Tilstede: Bente, Elin, Ole, Linn, Lidun og Pelle
Referent: Pelle

Sak 11/2009: Logo. Hva skjer?
Kristin orienterer
Ikke tilstede – sak utsatt igjen
Sak 17/2009: Søppel i naustet
Pelle orienterer
Hatt kontakt med leietaker 2. etasje og utleier og skal ha et møte med leietaker 2. etasje da vi
deler strømregning og –måler med denne. Før møte må det avgjøres hva vi ønsker å betale for
og hva vi anser som unødvendig i 2. etasje.
Vi bestemte oss for at vi ønsker å beholde dusjmuligheter dersom omkostningene ikke blir for
store, men vil kutte ut varme på doene.
Pelle fortsetter med saken.
Sak 25/2009: Goltasamling
NPF ønsker at vi arrangerer samlinga også i 2010. Lidun orienterer.
NPF ønsker to samlinger på vestlandet.
Vi ønsker å arrangere aktivitetsledersamling på Golta 2010. Vi ønsker at det blir ulike opplegg
for de to samlinger, men samtidig et samarbeid med Haugesund som er de andre til å holde
samling i 2010
Sak 28/2009: Rabattavtaler med Chillout, Outdoor, God Tur, Platou og Aktiv
Vi har ikke noe skriftlig, men avtale med Chillout (20 %), Outdoor (10 %) og GodTur (10 %).
Pelle jobber med Platou og Aktiv.
Vi kan lage handledag med Aktiv – vi venter med handledag til de åpner ny butikk i byen. Platou
ikke spurt og vi ønsker ikke å ha avtale med alle butikkene i byen. Så vi er fornøyd med
situasjonen.
Pelle lager side på nett med avtalene når nye nettsider er på plass.
Sak 31/2009: Grasrotmidler
Kristin har ikke funnet ut av noe mer – Kristin undersøker videre.
Kristin ikke tilstede – saken utsatt.
Sak 34/2009: Fri bruk av utstyr
Hvor står vi? Bente og Pelle informerer
Bente har lagd en excelfil med data på medlemmer. Kristin skal fylle ut på denne fra
regnskapet.

Bente jobber med Kristin på dette.
Bente og Pelle jobber med info rundt kurs og implementering av ”fri bruk av utstyret”
Sak 39/2009: Nytt nettsted?
Pelle orienterer
BSI Padling må ha org. nummer for å registrere .no nettside. Pelle jobber videre med dette og
Harald hjelper med flytting til ny nettside.
Sak 40/2009: Initiativ om utleie av kajakker til andre klubber I Norge?
Pelle orienterer
Tidligere vedtatt at dette er noe vi er interessert i å jobbe videre med.
Ligger på vent til vi selv har fri bruk av utstyret i BSI Padling
Sak 45/2009: Strengere kontroll av kursbetaling.
Kommer sammen med HMSen
Pelle har oppdatert dem vi har. Vi har ikke noen HMS for elv.
Linn tar ansvar for HMSen til elv.
Når de er ferdige legges de ut på nett samt sendes til instruktørene.

Sak 46/2009: Lag standard e-post for HMS, kursene og turer.
Pelle orienterer om dette.
Blir mer standardisering slik at hver instruktør ikke kjører sitt eget opplegg mht. registrering og
HMS. Det vil også spare nye instruktører for jobb med å lage sitt eget opplegg.
Denne informasjon vil sendes ut til instruktørene i forbindelse med sesong start
Sak 48/2009: Budsjett for innkjøp av utstyr. Er dette utført?
Vedtatt å kjøpe fire taueliner til bruk på Teknikkursene – to stk. handlet. Lidun handler to mer
når de får inn.
Vedtatt å kjøpe to delbare årer til instruktørbruk siden vi har mistet en og ønsker å ha totalt tre
stk. Ikke kjøpt enda. Bente handler
Vi kjøpte en SKUK Explorer (Grønn over hvit med gul søm) av GodTur
Vi kjøpte en TM Greenland LC (svart over svart med svart søm) av YstUte. Pedaler festet veldig
lavt. Pelle har flyttet dem noe opp.
Elv ønsker kasteliner – Linn handler det de trenger av liner.
Bente har kjøpt inn følgende:
4 stk bøker og 1 stk DVD er bestilt inn og vil blir lagt i naustet når de er mottatt.
1 stk bok (norsk) vil bli kjøpt snarest
Sak 49/2009: Omorganisering av kurs, og kvalitetskontroll på gjennomføring av kurs
Bente orienterer
Endrer navn på kurs for å unngå forvirring:
Introkurs endres til Grunnkurs del I.
Grunnkurs påbygg endres til Grunnkurs del II

Vi ønsker også å holde noen komplette Grunnkurs over en helg.
For å sikre høyere og mer ensartet kvalitet på kursene vil vi utarbeide klarere retningslinjer,
HMS og opplæring av instruktørene. Se også sak 46/2009
Sak 50/2009: Rullekurs for vintersesongen, og ansvarlige for bassengtreningene
Bente/Elin orienterer.
Rullekurs blir på søndager. Når det er kurs er bassenget steng for vanlig trening.
Kurset blir to timer på vannet. Tre timer totalt.
Instruktør til deltaker 1:5 maks 8 deltakere minimum 3 deltakere
Instruktørlønn: 600 kr
Pris: 200,– for studenter 300,– for andre
Sak 51/2009: Gjennomgang av mailinglistene
Sjekk mailinglistene for instruktører og styret – får folk utenom listene mailene?
Pelle undersøker listene når nettsidene fungerer igjen.
Sak 52/2009: BSIs deltakelse på arrangementer
Bente og Elin synes vi må/bør holde BSI tur til samlingene på Vestlandet: Vårsleppet,
Symposiet, Veko, Sjoa og Storm.
Vi setter som mål å ha klubbtur til disse fem samlinger i 2010
Sak 53/2009: Julefesten
Hva opplegg ønsker vi for julefesten? Skal vi velge et liknende opplegg som i fjor, eller ønsker vi
en mer tradisjonell julefest?
Sverre og Harald undersøker et par plasser.
Bill Bentley Pub 27. november er alternativ
Hører om vi kan ta mat med. Lidun undersøker lokaler.
Vi må få bilder/video og evt. underholdning.
Linn ordner med projektor
Pelle tar med PC
Lidun tar med MAC
Sak 54/2009: Reparasjon av tilhengeren
Ole foreslår å levere tilhengeren inn til Tilhenger-spesialisten i Åsane for å få det elektriske
profesjonelt kobla.
Ole leverer. Elin henter.
Sak 55/2009: Kan andre aktører henge opp reklame i naustet
Aktiv har spurt om de kan henge opp informasjon om sine kurs I naustet. Tidligere har bl.a.
Njord og Nemo lagt info I naustet, men så vidt jeg vet har vi ikke noen retningslinjer for det.
Ja, dersom det er gjensidig. Det gjeller for alle aktører.
Sak 56/2009: Videreføring av tiltak og informasjon til neste styre
Vi har hatt en del ekstrajobb fordi informasjon ikke blir ordnet og videreført fra forrige styre. Hvis
alle lager en kort liste med oppgave de utfører eller har utført ville det gjøre livet mye enklere til

neste år – også selv om vi alle fortsetter.
Enighet – da er det bare å gjøre det…
Sak 57/2009: Leie av naust i Englebogen mot reparasjon på dugnad.
Lidun orienterer.
Gjenstår litt arbeid med døren og stativer til utstyrslagring. Lidun innkaller til dugnad.
Ranveig har også tilbudt at vi kan bruke hennes fjøs på Lokøy til kajakklagring. Men det var
flertall for å jobbe videre med naustet på Golta grunnet padleområdet rundt.
Sak 58/2009: Besøksmedlemsskap
Kelda ønsker dette avklart snart da padlere fra Orkney kommer til sommeren. Da BSI hadde tur
til Orkney lånte de utstyr ved å melde seg inn som medlemmer, men prisen var bare 100 NOK.
Enighet om at vi tilbyr vennskapsmedlemsskap til samme pris som våre medlemmer får i
vennskapsklubben. I dette tilfelle 100 NOK.

