Protokoll styremøte nr. 11 den 8.1.2018 kl. 19.00 – 22:00
Møte ble avholdt i Klubbhuset

Innkalt

Forfall

Ikke til stede i sak

Styret
Kristin Hvidsten
Gro Drangeid
Anne Leinum Pedersen
Frank H. Nielsen
Trine Nilssen
Kalle Eide

Ja

Vara
Marit K. Nilsen
Ola Lunde

Invitert
Daglig leder
Yngvar Skoland

Sak 26 -17/18 Faste saker
a
Godkjenning av innkalling og saksliste
b
Saker som skal behandles under eventuelt
c
d
e
f

Godkjenning av protokoll fra sist møte
Regnskapsrapport
HMS – Status og mottatte avviksskjema.
Andre orienteringer

Godkjent
Godkjent
Ingen
Ingen

Vedlegg
Aksjonsliste
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Sak 105 – 17 /18 Gjennomgang av aksjonsliste
Aksjonslisten ble gjennomgått.

Sak 107 – 17 /18 Fjøløy
Bakgrunn
I 2013 inngikk SKK og Rennesøy en avtale om leie av lager på Fjøløy. I de første årene etter at avtalen ble
inngått, ble det utført en del dugnadsarbeid på kajakklageret på Fjøløy. Blant annet ble takplater skiftet,
oppgradering innvendig ble også foretatt. Videre har det vært avholdt noen aktivitetsledersamlinger, kurs er
avholdt, samt åpen dag med padleaktiviteter. Klubben har mottatt støtte fra Gjensidigestiftelsen til å kjøpe
kajakker som er lagret i kajakklageret på Fjøløy.
I de siste årene har det vært vanskelig å opprettholde et aktivitetsnivå på Fjøløy. Det kan se ut som om SKK
ikke har kapasitet til å drive kajakkrelatert aktivitet på Fjøløy.
Vedtak
SKK ønsker å trappe ned og avvikle vårt engasjement på Fjøløy i løpet av 2018. Eksisterende lagerplasser til
kajakkene vil dermed kunne frigjøres.

Sak 108-17/18 Økonomireglement; kjøregodtgjørelse
Bakgrunn
I henhold til økonomireglementets punkt 4.3. skal det utbetales kjøregodtgjørelse etter NPF sin til enhver tid
gjeldende satser. Styret må ta stilling til hvordan dette løses for inneværende styreperiode. Budsjettering for
2018 må ta hensyn til økonomireglementets punkt 4.3.
Vedtak
Økonomireglementets punkt 4.3. beholdes i sin opprinnelige form og at styret avstår fra å ta ut
kjøregodtgjørelse for inneværende styreperiode.

Sak 109-17/18 Årsmøtet
Fokusområder for 2018, Bakgrunn
Styret må debattere hvilke områder en ønsker skal være fokusområder for 2018.Fokusområder vedtas
sammen med organisasjonsplanen på årsmøtet, og fokusområder legger føringer for klubbvirksomheten for
2018.
Fokusområder 2016/17








Barn og ungdom – rekruttering til hav, elv og flattvann
Oppføring av klubbhus
Rekruttere enda flere turledere og instruktører, og ivareta våre frivillige
Styrke satsingen på Polo
God opplæringen i bruk av båter og utstyr
Styrke treningsmiljøet på Stokkavannet for alle aldersgrupper
Mer differensiert aktivitet på alle nivå (fra nybegynner til viderekomne)
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Fokusområdene bør ikke være for mange, og det bør være områder der vi vil sette en ekstra
fokus og gjøre ekstra tiltak for en periode. Dvs. at ting som er viktige, men som går sin vante gang, ikke bør
stå som fokusområde uten at det skal gjøres et ekstra løft.
Vedtak
Det nedsettes en gruppe bestående av Marit Nilsen, Trine Nilssen og Gro Drangeid som fremmer forslag på
neste styremøte.
Årsmelding
Mal og utkast til årsmelding er sendt ut til aktuelle bidragsytere av DL. Et helhetlig forslag ferdigstilles før
neste styremøte.
Valgkomite
Styret jobber med forslag til medlemmer av SKKs valgkomite for 2018 og har flere aktuelle navn på
blokken. Styreleder tar dette videre.

Sak 110-17/18 Budsjett
Bakgrunn
Styret fortsetter arbeidet med å lande et budsjett som kan presenteres på årsmøtet. Styret har fokus på
innkjøp av nytt utstyr som tørrdrakter og kajakker etter et år med innkjøpsstopp. Det legges samtidig til
grunn et uendret medlemsnivå og aktivitetsnivå på kurs siden.
Vedtak
Det jobbes videre med budsjettet til neste møte.

Sak 111-17/18 Orienteringssaker – NM Uka Kajakkpolo i Stavanger
Bakgrunn
Fra Norges Idrettsforbund (NIF) har det vært jobbet for å få etablert en felles NM-Uke for idretter / grener
som ikke er så store (eller har liten oppslutning). Etter å ha fått en hovedsponsor på plass, er det nå blitt
bestemt at det skal avholdes i 2018 og skal finne sted i Stavanger i uke 33 (onsdag-søndag)
Uten at tallet på idretter er helt spikret, har det vært 20 ulike idretter som har sagt at de ønsker å være med.
Herunder har det vært løftet opp i TK Polo at de ønsker å være en del av NM-Uken og legge årets NM
Kajakkpolo inn i uken. Padleforbundet har vært i møte med NRK og de tente veldig på kajakkpolo og ønsket
å gi det sendetid. For padling generelt, og ikke minst for kajakkpolo vil dette gi mye fokus og er en god
mulighet for å synliggjøre sporten.
Alle NM eies av de nasjonale forbundene, men selve arrangementene / gjennomføringen tildeles klubber som
teknisk arrangør.
Stavanger Kajakklubb er en stor og robust klubb, som vi har sett har fått til mye bra i sitt område! Med
bakgrunn i det, ønsker forbundet at SKK skal avholde NM i Kajakkpolo under NM-Uka i 2018. Dette vil
være en god mulighet for klubben og sporten til å nå ut til et bredt publikum, samtidig som vi blir en del av
en uke med mye aktivitet og god stemning i Stavanger.
SKK vil ikke bli stående alene om dette, og vil kunne støtte seg på forbundet og TK-Polo.
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Vedtak
Styret er positive til prosjektet , men er helt avhengig av en solid forankring og engasjement med kajakkpolo
gruppen som da må forplikte seg til en slik gjennomføring. Innspill kan hentes i fra polo miljøene i Oslo,
Larvik og Trondheim. Gruppen må utarbeides en oversikt over hva som skal gjøres, hva styret kan bidra med
og hva forbundet kan bidra med. Marit Nilsen tar dette videre med Polo gruppen.

Sak 112-17/18 Eventuelt
Samarbeid med Kirkens Bymisjon
DL sitt engasjement sammen med Kirkens Bymisjon utsettes på ubestemt tid da vi er inne i en krevende og
hektisk periode. Samarbeid med eksterne relasjoner er erfaringsmessig en krevende øvelse. Det er mange
hensyn som skal ivaretas før en går inn i samarbeidsavtaler med eksterne relasjoner.
Arrangement
Klubben deltok i mange arrangement i fjor, og tenker å trappe dette noe ned i år. Ønsker å ha flere
arrangement ved klubbhuset. I fjor deltok vi på Ute Fritidsmessen i mars, Naturdagen på Dyrsneset
og
Kreftforeningen sitt arrangement i mai, to introduksjonskvelder for Næringsforeningen og 3 * Hundvåg i
juni, Havnelangs i juni og Miljøsøndag i september.

Neste styremøte; 5. februar.
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