Styremøte BSI Padling 8. juni 2012
Tilstades:
Magne Ingvaldsen
Espen Raa Nilsen
Lillian Brekke
Edvin Fields
Tone Bjåen (vara)
Ikkje tilstades:
Geir Inge Kirkeli (vara)
Eva Mykkeltvedt
Gry Johannesen
Stad: Hos Anja

Sak 29.12 – HMS inspeksjon / flytebrygge
John Magne Liljegren har tatt på seg å utbedre landgang og fortøyninger på landsiden. Anja
sender eposten fra Rolf Olsen til John Magne slik at han får detaljene. Redningsstige må
henges opp. Den falt av, og ligger inne i naustet.
Espen og dykkerne finner en dato for inspeksjon av fortøyninger og iler. Espen melder til
Rolf Olsen at vi trolig er ferdig med alt dette innen 1. juli.
Lys inne i naustet. Espen ber Rolf Olsen om at det henges opp flere lyspunkter i området
rundt elvekajakkstativet/vasken, samt om at det monteres lysbryter for lys i 2. etasje ved
toppen av trappen, slik at en kan lå på lyset der når en skal opp på toalettene.
Sak 30.12 – Kommende arrangementer
Giro de Puddefjorden og polodag med Puddefjorden er de neste arrangementer som er
forestående. Giro er arrangert av PKK, og ingen fra BSI har meldt interesse om lån av
kajakk. Polodag med puddefjorden er noe de arrangerer for oss, noen er påmeldt så langt,
men vi håper på flere.
Grillfest. Torsdag 14. juni. Lillian tar ansvaret for dette og får med seg de hun trenger.
Sak 31.12 – Turer hav
Det har ikke vært noen helgeturer arrangert i klubben så langt i år, men vi er invitert på tur
med Sunnhordland PK i Fitjarøyene helgem 1.-3. juni.
Lillian finner en helg i august/september, og bestiller BOF-hus og vi prøver å få til en tur da.
Morten Nyborg vil holde en teknikkdag/helg for havpadlerne i klubben. Bente står bak og har
detaljer. Hun melder nok i fra når og hvor det blir.

Sommerpadling. Lillian arrangerer og finner folk til å holde de. Glesvær er foretrukket sted.
Sak 31.12 – Utleie av kajakk til velilederkurs hav.
Vi har fått spørsmål fra Jann Engstad om han kan låne/leie kajakk fra klubben ifbm.
veilederkurs på Sotra. Vi kan leie ut kajakker til NPF-kurs etter samme ordning som på
aktivitetsedersamlingen på Golta, kr 300 pr helg.
Sak 32.12 – Utstyr, status på samt kjøp og salg
Elvekajakker (3 stk) kjøpt og betalt på God Tur i fjor høst er bekreftet er på vei.
Alle elvevester har fått kniver og fløyter påmontert av Edvin. Alle kuhaler vi har er satt på
vester (ikke alle vester har kuhale. En bør/må forøvrig ha sikkerhetskurs for å bruke disse).
Seks nye tørrtopper (Palm) er ankommet. Disse dedikeres til elvekursene. Disse må låses inn,
helst i eget skap. Edvin ser om han finner et i naustet som kan brukes.
Flyteposer: Det mangler 12 stk flyteposer for at alle elvekajakker skal være komplette (ikke
de kajakker som er bestemt skal selges). Edvin bestiller inn 12 stk der han får best pris.
Salg av havkajakker: 2 stk P&H Capella i plast selges. Speedy beholdes med tanke på kurs i
glassfiber reparasjon og lignende.
Inspeksjon av spruttrekk, vester og våtdrakter. Espen og Lillian ser over utstyret på hav og
rapporterer hva status er. Noen av kursdraktene er etter hvert morkne. Kanskje noe bør skiftes
ut etter hvert?
Sak 33.12 – Vedlikehold havakajakker
North Shore Calypso (Kermit) og Valley Aquanaut LV (Lilla Gorilla) mangler sete.
Sistnenvte sete er i bestilling men ting tar tid. Førstnevnte krever en glassfiberreparasjon for å
få på vannet igjen. Ellers så er alle senkekjøler reparert .
Sak 34.12 – Fadderordning
Tone reviderer fadderdokumenter og sender ut info om at fadderordning er startet opp.
Sak 35.12 – Studiestart
Det blir BSI-dag lørdag 1. september på studentsenteret. Vi stiller på stand der, og har
demodag uken etter (onsdagen) der folk kan prøvepadle.

