Protokoll styremøte nr. 2 den 24.04.2017 kl. 19.00 – 22:30
Møte ble avholdt i Idrettsrådets lokaler Hansons Minde

Innkalt

Forfall

Ikke til stede i sak

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

Vara
Marit K. Nilsen
Ola Lunde

Daglig leder
Yngvar Skoland

Sak 1 -17/18 Faste saker
a
Godkjenning av innkalling og saksliste
b
Saker som skal behandles under eventuelt?

Godkjent
1

c
d
e
f
g

Godkjent
OK
Ingen
Yngvar Skoland orienterte
Fokus på kurs og arrangement

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

Vedlegg
Fremdriftsplan Utomhusplan
Flattvann og Surfski
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Sak 8 – 17 /18 Rutiner og godkjenning av protokoll
Protokoll sendes ut og godkjennes av alle styremedlemmene på mail med dato for godkjent OK.
Publiseres når alle har tilbakemeldt sine innspill og protokoll er endelig godkjent.

Sak 9 – 17 /18 Gjennomgang av arrangementene i aksjonslisten
Barnas Aktivitetsdag - lørdag 22. april på Emmausstranden – Storhaug
Denne ble gjennomført i helgen med 2 – 300 deltakere, ansvarlig tilstede: Yngvar Skoland
Naturdagen - Stavanger Friluftssenter på Dyrsnes søndag 7.mai
Naturdagen arrangeres ved Stavanger Friluftssenter på Dyrsnes ved Store Stokkavannet den 7. mai.
Arrangementet har et stort spekter av aktiviteter for hele familien, som kano- og kajakkpadling, pil og bue,
natursti, lokalhistorie, skattejakt, naturutstilling, klatring, steiner med mer.
Ønsker å involvere flattvannsgruppen, eksempelvis Sverre Torjusen, Håkon Fosså, Martine Bjørnestad, Olea
Flø. Daglig leder legger ut en forespørsel på ressursgruppen og tar kontakt med aktuelle deltakere. Bør være
3 personer. Ser for oss å ta med et par barnekajakkene fra hav, eller elvekajakker, for å vise mer av
mangfoldet, samt at de er stødige og fine til lek.

Sea Sick Fish rydde aksjon helgen 6-7 mai
Vi organiserer ikke noe spesielt i forhold til dette, annet enn at klubbtur legges innom arrangementet.

Kreftforeningen - Verdens aktivitetsdag onsdag 13. mai
Bakgrunnen er Verdens Aktivitetsdag med fokus på å fremme trening og fysisk aktivitet. En av
målsetningene med dagen er å informere om minst 30 minutter fysisk aktivitet hver dag. «Dine30» skal
synligjøre hvordan man kan oppnå mye med enkle grep i hverdagen.
Følge opp kommunen om tillatelse til å benytte kajakker i Breiavannet nå i hekketiden. Trenger ledere og
daglig leder legger ut en forespørsel på ressursgruppen.

NPF Padlingens dag, Søndag 28. Mai
Formål å skape entusiasme rundt padling og oppmerksomhet til klubbene. Målet er å få flest mulig til å
prøve padling i alle aldre, og dermed legge til grunn for økt aktivitet i klubbene.
NPF vil kunne tilby noen profileringsartikler som beachflagg. Publisering i lokal presse, aktivitetene vi
holder på med, hvordan nysgjerrige kan komme i kontakt for å teste ut, samt hvor og hvilke aktiviteter vi
avholder på padlingens dag.
Vurderer flattvannsgruppen på Stokkavannet, daglig leder tar dette opp med disse.

Næringsforeningen - Aktiv 2017
Bakgrunn Næringsforeningen ønsker å videreføre samarbeidet om Aktiv 2017, blant annet et samarbeidet
med intro kurs på hav. De to fastsatte datoene er 6 og 13 juni. Trine Nilssen og daglig leder holder i dette

3 * Hundvåg 10.juni 2017
Bakgrunn Årets 3 * Hundvåg med kajakk, løping, sykling stafett på Ca. 3 x 11 kilometer avholdes 10.juni
2017. Arrangementskomitéen ønsker også i år å samarbeide med Stavanger Kajakklubb for å få
arrangementet vel i havn. I 2016 ga dette arrangementet klubben en liten inntekt på ca. 2000 kroner..
Påmelding ut på Facebook sidene våre, dette legges ut av Kalle Eide. Daglig leder bestiller Race Tracker og
ordner med fakturering. Nader Iversen og Tom Ståle Lyngøy blir med under selve dagen.
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Swimrun onsdag 14. juni
Swimrun arrangementet ønsker at kajakklubben bidrar med både kajakker og følgebåt. Dato ser ut til å bli
onsdag 14. juni i18-tiden. Behovet for minimum 2 - 3 kajakker og motorbåt. Vi får en godtgjørelse på 500
kroner pr vakt til klubben. Deltakere i kajakk & båt får mat og drikke av klubben. Daglig leder legger ut
dette på Facebook.

Havnelangs lørdag 17. juni
Bakgrunn Havnelangs er et arrangement i regi av Stavanger Havn hvor man blant annet ser tollhundene i
aksjon, nyter lyden (og lukta) av en gammel motor, tar en kikk ombord i båter, blir med en dykker på jobb,
etc. Lørdag 17. juni har Stavangerregionen Havn invitert oss til å vise oss frem. Daglig leder sjekker om vi
også kan disponere en vågen til kajakkpolo. Ansvar: kajakkpolo & elv.

Sak 10 – 17 /18 DL informerer om sitt arbeid/daglig drift
Kurs og kursadministrasjon, alt er fakturert– god del henvendelser & forespørsler – må sette opp flere kurs.
Mye administrasjon rundt faktureringen av medlemskontingent med blant annet flere hundre utmeldelser.
Dette inkluderer de som ble fakturert i år og som ikke betalte i fjor. Stønader, trenger bedre tilgang på
eksempelvis kalender med frister for å ha bedre kontroll. Klubbhus, utomhus område, elektrisk, graving,
kommunen, etc. skrider godt frem. Lager, og båtleie, samt kontroll på materiell i Sandvigå må prioriteres.
Engasjert i eksterne prosjekt som Kirkens Bymisjon, Næringsforeningen, sponsorer, etc. Har foreløpig for
liten tid til denne type arbeid.

Sak 11 – 17 /18 Klubbens kursvirksomhet
Kurs (dato), avholdt i samarbeid med UiS, er gjennomført. Det bra med pågang av deltakere til våre kurs.
Nye NPF-Grunnkurs Hav vil bli lagt ut fortløpende. Antall deltakere på kurs, implisitt i dette, hvor store kurs
vi kan gjennomføre, er styret usikre på. Instruktørene har det siste ord i denne sak.
Gjennomgang av klubbens utstyr, ikke minst sett i lys av kurs med mange deltakere, står på agendaen.
Daglig leder og kalle har ansvar for å organisere. Mulig det må kjøpes inn flere tørrdrakter.
Aktivitetslederkurs er et veldig viktig og prioritert kurs og må pushes via andre kanaler enn nettsidene våre.
Alle som har tatt teknikkurs må få informasjon og anmodes om å delta, eksempelvis på Facebook. Kan
vurdere å flytte kurset til etter sommeren. Kjell Hauge må eventuelt involveres & informeres i dette?
Marius Strøm ønsker teknikkurs og/eller sikkerhetskurs til høsten. Daglig leder tar kontakt med forbundet.
Videregående kurs har foreløpig ingen påmeldte, og aktuelle deltakere i klubben må følges opp.
Henvendelser mot bedrifter i forhold til kurs prioriteres etter sommeren.
Kursinstruktører henstilles til å informere sine deltakere om neste aktuelle kurs i Våttkortstigen vår. Klubben
utarbeider en kursoversikt som gis til alle deltakere sammen med en anbefaling. Både norsk og engelsk.
Henstilles også til både å selge andeler i klubbhus og kart til alle deltakere.
En del kajakker har feil og mangler, Marit setter opp en «Reparasjons Workshop» både for opplæring og
involvering av medlemmer i reparasjon av klubbens kajakker. Innkjøp av wire og diverse til formålet er OK.
Klubben har behov for personer som kan ta et vedlikeholdsansvar.
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Sak 12 – 17 /18 Økonomi
Kasserer kjørte en statusoppdatering, og vi ligger rimelig på budsjett. Aktuelle søknader i forhold til støtte er
sendt og vi avventer svar på disse. Neste på listen er Lyse Spirer og Fjord1
Daglig leder ser på mulighetene for å søke kommunen om forskuttering av tippemidler etter innspill i fra Ane
Rostrup, rykende ferskt medlem. Ikke vanlig praksis i Stavanger, men Skjalg skal ha fått forskudd på midler.
Salg av andeler i huset går fortsatt veldig tregt, og må løftes. Styret ønsker å sette fokus på salg av andeler i
huset frem mot sommeren. Setter dette i sammenheng med informasjon om klubbhus som sendes ut til SKKs
medlemmer i førstkommende, og neste medlemsbrev.

Sak 13 – 17 /18 Klubbhus
Huskomiteen ved Yngvar Skoland (DL) og Einar Reinsnos hadde i forrige uke et møte med
Nordbohus. Tema var blant annet at det skal settes opp vegg over foldedører og hanebjelker over
trimrom(2stk).
Nordbohus hevder at det ikke er tatt høyde for isolasjon i etasjeskiller mellom garderober og kontor, samt
kontor og loft. Dette finner SKK «noe forunderlig» og dette følges opp blant annet i forhold til kontrakt.
Nordbohus tar ansvar for å gi beskjed til Gilje dør om endring låskasse fra 560 til 562 og vi tar kontakt med J
Egeland om graving uke 18.
Ola Lunde har laget et utkast til en fremdriftsplan for utomhusplanen som vi skal videreutvikle, se vedlegg.
Husgruppen trenger en ressurspool med forskjellige kvalifikasjoner som kan involveres ved behov. Trenger
også nettverk i forhold til å få «sponsede» produkter og tjenester.

Sak 14 – 17 /18 Profileringsarbeid
Klubben er relativt aktive i bruken av sosiale medier. Kurs og turer publiseres på nettsidene og kan
eksponeres enda mer på Facebook. Her har vi en veg å gå, spesielt på kursvirksomheten vår. Her ønsker vi
å kjøpe annonseplass for å synliggjøre kurs enda bedre, budsjett 2.000 kroner.
Kommunikasjon med klubbens medlemmer er viktig, og styret går inn for at et medlemsbrev med
informasjon om det som skjer i klubben, sendes ut i løpet av kort tid. Kalle har ansvar for å lage utkast til et
medlemsbrev.
Både Aftenbladet og RA har informasjon om «hva skjer» hvor vi bør være tilstede.
Styret er noe ambivalent i forhold til deltakelse i Folketoget 17.mai. Daglig leder kan legge ut en forespørsel
på ressurssidene våre om det er noen som ønsker å holde i dette.

Sak 15 – 17 /18 Aktiviteter i klubben
Marit presenterte relativt omfattende planer for flattvann og Surfski. Det var også et stort engasjement rundt
en padlesamling på Kvitsøy i september.
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Sak 16 – 17 /18 Samarbeid med eksterne relasjoner
Kirkens Bymisjon og SKK er i ferd med å inngå et samarbeid for å lage et prosjekt for å hjelpe tidligere
rusavhengige.
Vi er også i dialog med STF for å styrke denne relasjonen.

Sak 17 – 17 /18 Eventuelt
Styrer stiller seg positive til å støtte FNF sine kommentarer i forhold til høringsuttalelse til forslag til
planprogram for E39 Lyngdal Vest – Sandnes Statlig kommunedelplan.

Vedlegg 1: Fremdriftsplan utomhusområdet.

Vedlegg 2: Flattvann og Surfski

Flattvann, planer og målsettinger
-Vårens introkurs er satt opp. Datoer for høstkursene kommer før sommeren.
-Padleskole for barn/ungdom vår og høst
-Starte opp mandagspadlingene. Oppstart mandag etter første introkurs. De første mandagspadlingene vil
være med trener for de som vil ha mer opplæring i padleteknikk (vi har ikke kapasitet til å ha trener på alle
mandagspadlingene, men vil sette opp teknikktreninger på en del mandager)
-padlekurs for foreldre til de som går padleskole (gratis, investering for å inkludere foreldre og få de inn
som en del av støtteapparatet)
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-dugnad medio mai– rydding av lokalet, gjennomgang av kajakker, reparasjoner....og kaker
og kaffe/brus
-Stokkamesterskap. Etablere et klubbmesterskap på Stokkavannet (august/sep). Kombinasjon av flattvann
og andre padleaktiviteter. Kanskje polo kan trekkes inn? F.eks. stafett eller slalom med polokajakker i tillegg
til flattvannspadling.
-trenergruppe flattvann, utvikle videre rundt form og funksjon
-se på mulige synergier flattvann/polo - teknikktrening på fremdrift? Treningslære?
-Være på utkikk etter samarbeidspartnere, kapasiteter innen trening og treningslære, inspiratorer til
trening, foredrag +++

Utfordringer
 Barne/ungdomsgruppa står i dag uten fast trener
 Sprengt kapasitet på lager
 Manglende garderobeforhold (dusj), gir utfordringer for de som ønsker/bør trene morgenøkter
 Brygge
 Usikkerhet rundt avtaler, særlig for bruk av Steinens hus til styrketrening (må være lokalisert slik
at det kan trenes styrke i kombinasjon med padling)
 Bli mer synlig som et tilbud til klubbens medlemmer
 Stabilt apparat av trenere, mannskap til vedlikehold og organisering av lokaler og aktiviteter.
Kurs






Introkursene – her er vi gått tilbake til å dele ut våttkort
Padleskolen tilpasses grunnkurs flattvann, og våttkort deles ut etter endt padleskole
Grunnkurs flattvann for voksne - ønsker å iverksette tilbud, men må se an kapasitet (prioritet på
barn/ungdom)
Teknikkurs flattvann - ønskelig å sette opp til høsten i samarbeid med NPF (her har vi ikke egne
trenere som er sertifisert)
Aktivitetslederkurs flattvann - målsetting om å sette opp kurs annethvert / hver tredje år
(avhenger av nok rekruttering, og eventuelt samarbeid med andre klubber)

Utstyr.






En del av kajakkene er gamle og nærmer seg grensen for hva som kan repareres på i lengden.
Dette gjelder særlig innstegskajakkene (stødige begynnerkajakker) som brukes på introkurs
Våtdrakter - her mangler det drakter i de mest brukte størrelsene
Padlejakker – kan padlejakkene som henger i Sandvigå flyttes til Fjøset?
Det er behov for å skifte ut litt årer
Padlevester tilpasset flattvann er mangelvare

Målsetting
 Stabil rekrutering til barne/ungdomsgruppa (jevnlig padleskole)
 Skape tilbud både for de som satser mot konkurranse, og de som har padling som en hobby.
Viktig å ivareta begge kategorier for å skape et miljø, samt å få frem fremtidige trenere og
"støtteapparat" (splitte treningene i rekruttgruppe og konkurransegruppe)
 Utvikle egne trenere
 Ha et stabilt hjelpeapparat både ved padling, følgebåt og annet vedlikehold (inkludere foreldre)
 Skape aktiviteter for voksne, både for rekreasjonspadlere og ivrige mosjonister.
 Innføre våttkort for å systematisere opplæringen, og danne basis for videre trenerutvikling.
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Surfski, planer og målsettinger
-Ukentlige treninger i sommerhalvåret. Fokus på å skape bredde og at det skal være lav terskel for å delta
(igangsatt)
-Samarbeider med Mats/Ut i Naturen og andre treningsmiljøer i området. Trekke inn ressurser på teknikk
og trening på enkelte av treningene ( har god dialog, og avtaler aktivitetene slik at de ikke kolliderer, men
heller går inn i et utvidet tilbud)
-Skape bro mellom hav og flattvann med å legge teknikktrening på Stokkavannet
-Surfskipadling som ungdomsaktivitet
-surfskicup med konkurranse ca en gang i måneden i sommerhalvåret. Enkle løp ut fra klubblokalene uten
tidtaging. Poeng ut fra plassering.
-En større konkurranse mot slutten av sesongen der en inviterer klubber i nærheten (med tidtaking,
startnummer og litt mer eksponert farvann).
-Utfordringer
-sikkerhet ved padling i eksponert farvann
-trenerkapasitet
-utstyr kan bli flaskehals om interessen blir slik vi håper (har tre surfski i dag)

Målsetting
 tilrettelagt opplæring
 skape et aktivt miljø for trening og konkurranser i surfski
 bygge bro mellom hav og flattvann
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