Protokoll styremøte nr. 3 den 15.05.2017 kl. 19.00 – 22:00
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

Gro Drangeid

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
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Sak 18 – 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 i forkant av påfølgende
styremøte.

Sak 19 – 17 /18 DL informerer om sitt arbeid/daglig drift
Ingen store endringer i arbeidssituasjon med hensyn til kursadministrasjon, arrangement, håndtering av alle
typer henvendelser & forespørsler og møter både på dagtid og kveldstid som for tiden akkumulerer en del
timer i timebanken.
Mye administrasjon rundt faktureringen av medlemskontingent med blant annet flere hundre utmeldelser i
kjølvannet av omfattende fakturering også til medlemmer som ikke betalte i fjor og som ikke hadde meldt
deg ut. I forhold til kursfakturering, burde eksempelvis hatt en funksjonalitet med automatisert betaling av
kurs ved påmelding.
Klubbhus, utomhus område, elektrisk, graving, kommunen, etc. eskalerer og krever mer og mer ressurser til
oppfølging og kvalitetssikring. Fakturering av lager og båtleie, samt kontroll på materiell i Sandvigå nært
forestående.

Sak 20 – 17 /18 Klubbens kursvirksomhet og rekruttering av frivillige
Bra påmelding og aktivitet på de siste kursene som tilsier at vi bør øke kursfrekvensen. Vi legger derfor ut
enda flere NPF-Grunnkurs Hav, forsøker oss også på kveldskurs. Setter krav til frivillighet i klubben ved at
flere kurs krever mange instruktører, noe som også krever personlig oppfølging for å sikre rekruttering.
Ønsker også å gjennomføre møter med alle grenene for å se på aktivitetsplaner og HMS, samt kartlegge
forventninger og muligheter sammen. Gjennomføres i løpet av mai.

Sak 21 – 17 /18 Økonomi
Kasserer informerer om rikets tilstand hvor vi har veldig mye utestående etter fakturering av blant annet
medlemskontingent. Vi har ikke passert forfallsdato, så vi har fortsatt relativt lave skuldre i forhold til dette.
Det er fortsatt utfordringer knyttet til allokering av innbetalinger som ikke automatisk kobles til
utfaktureringer gjennom KID i medlemsnett. Anne L. Pedersen og Yngvar Skoland ser på dette før vi etter
hvert kjører en purring mot ubetalte fakturaer etter forfall. Her må vi også komme ajour i forhold til
utmeldelser.
Ellers er vi stort sett der vi skal være i forhold til budsjett, både i forhold til klubbdrift og klubbhus. Salg av
andeler i huset går fortsatt veldig tregt, og må løftes. Styret ønsker å fortsette sitt fokus på salg av andeler i
klubbhuset.

Sak 22 – 17 /18 Klubbhus
Huskomiteen ved daglig leder Yngvar Skoland og Einar Reinsnos har hatt nye møter med
Nordbohus.
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.
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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.
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 23 – 17 /18 Profileringsarbeid
Kurs og turer som er publiseres på nettsidene må eksponeres enda mer på Facebook. Kalle Eide kjøper i
tillegg annonseplass på FB
Første medlemsbrev med informasjon om det som skjer i klubben er send ut og styret er meget fornøyd med
resultatet.
Yngvar Skoland har kontaktet sin relasjon i Aftenbladet og invitert til sperreskål og Surfski konkurranse ved
det nye klubbhuset.

Sak 24 – 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.
Første prosjekt i samarbeid med Stavanger Turistforening er kursvirksomhet mot 60+ segmentet. Yngvar
Skoland gjennomfører et møte med STF i løpet av mai måned.

Sak 25 – 17 /18 Gjennomgang av arrangementene i aksjonslisten
Naturdagen - Stavanger Friluftssenter på Dyrsnes søndag 7.mai
Naturdagen ble arrangert ved Stavanger Friluftssenter på Dyrsnes ved Store Stokkavannet den 7. mai. Ønsket
å involvere frattann hvor Håkon Fosså velvillig stilte opp sammen med styrets leder Kristin Hvidsten og
daglig leder Yngvar Skoland.

Sea Sick Fish rydde aksjon helgen 6-7 mai
SKK organiserte ikke noe spesielt i rundt til dette, annet enn at klubbtur ble lagt innom arrangementet.

Kreftforeningen - Verdens aktivitetsdag onsdag 13. mai
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.
Aktivitetsdagen ble gjennomført sammen med Roar Berge, Sindre Hals og Tormod Ruud med tillatelse fra
kommunen om å benytte kajakker i Breiavannet nå i hekketiden. Vel gjennomført arrangement med mange
interesserte.
Som en oppsummering, kan det nevnes at det ikke er veldig fristende å kjøre slike arrangement på
Breiavannet, ettersom det er så forurenset at det å gå rundt eller kjøre rulledemo ikke er spesielt attraktivt.

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.

Styremøte Stavanger Kajakklubb 2016/2017

Sist oppdatert 12.06.17

Marit Nilsen tar ansvar for dette og jobber med noen gode ideer på hvordan dette kan
gjennomføres.

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. Daglig leder har bestilt Race Tracker og påmeldingssystem, og ordner med fakturering for
arrangementet. Nader Iversen og Tom Ståle Lyngøy er med under selve dagen.

Familiedag med Lions Søndag 11. juni
Yngvars Skoland og Kristin Hvidsten holder i dette i forhold til frivillige, i samarbeid med arrangør og
padler Erling Peder Bergerød.

Swimrun onsdag 14. juni
Swimrun arrangementet ser ut til å utgå på grunn av manglende påmelding.

Havnelangs lørdag 17. juni
Bakgrunn Havnelangs er et arrangement i regi av Stavanger Havn. Daglig leder sjekker om vi kan disponere
en stand på 30 – 40 kvadratmeter, og Vågen til kajakkpolo og Surfski-konkurranse, kanskje også
rullekonkurranse. Dette setter krav til HMS & risikovurdering. Ansvar: kajakkpolo & elv. Kajakkpolo har
riktignok signalisert at dette kan være en vanskelig helg med konkurranse i Bergen, så vi må muligens se på
alternativer, kanskje elv kan komme opp med noe. Det er også tur til Lysefjorden denne helgen som kan
skape ressursutfordringer.

Generelt om Frivillighet
Styret ønsker økt fokus på organisering av frivillighet i klubben. Øke nedslagsfeltet i fra ressursgruppen til å
inkludere alle medlemmene. Dette gjelder både i forhold til arrangement og kurs, men ikke minst behov for
kapasitet og forskjellig typer kompetanse i forbindelse med klubbhuset.
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