Protokoll styremøte nr. 4 den 15.06.2017 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

Ja

Vara
Marit K. Nilsen
Ola Lunde

Daglig leder
Yngvar Skoland

Sak 35

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

Godkjent
Elektrisk opplegg klubbhuset

c
d
e
f
g

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

Godkjent
OK
Ingen
Yngvar Skoland orienterte

Vedlegg
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Sak 27 – 17 /18 DL informerer om daglig drift av klubben
En god del jobb rundt kursadministrasjon, arrangement & rekruttering av frivillige, håndtering av alle typer
henvendelser & forespørsler både på telefon, Messenger, FB og mail. En del møter både på dagtid og mange
kvelder er dedikert klubben.
Vi er nå med ca. 250 nye medlemmer på akkurat samme nivå som i fjor for hele året. Fortsatt en god del som
melder seg ut etter purring på medlemskontingent. I forhold til fakturering, burde vi eksempelvis hatt en
automatisert betalingsløsning for medlemskap og påmelding til kurs.
Fakturering av lager og båtleie er nå gjennomført og under kontroll. Har nå bare 3 ledige plasser og 2 plasser
som er navnløse og som følges opp.
Vellykket arrangement med 3 * Hundvåg, riktignok litt for få påmeldte. Bra eksponering av klubben av
speaker. God erfaring med Race Tracker.
Fjøløy; Har hatt møte med Ordfører Dagny Hausken i Rennesøy, Turistforeningen, grunneiere, etc. om
Fjøløy. Ser på hvordan vi skal forholde oss til prosjektet, utnytte potensialet i Fjøløy best mulig,
kursaktivitet, turer, utleie, etc.
Stavanger Turistforening (STF) 60+ ønsker å etablere et samarbeid med oss for å gjennomføre et opplegg
med kurs mot deres 60+ segment til høsten. Ettersom de jo er eldre, kan det være smart å dele kurset i 3 * 6
timer i stedet for 2 * 8 timer. Har behov for "sikre kort» som kan stille på dagtid. Yngvar Skoland skal
komme tilbake på et forslag til opplegg og presenterer dette for STF før sommerferien.
Havnelangs kommende lørdag med rulleoppvisning hver time. Behov for materiell, plakat, kursoversikt og
brosjyrer; daglig leder fikser dette.
Søknad om Statsskogmillionen; Nyetablert ordning med øke fokus på bruk av naturen både til ferie og fritid.
Daglig leder sender søknad.
Første medlemsbrev med informasjon om det som skjer i klubben er send ut og styret er meget fornøyd med
resultatet. Takk til Kalle for god innsats. Andre medlemsbrev er også på veg ut.
Sperreskål er gjennomført og Yngvar Skoland har gjennom sin relasjon i Aftenbladet og fått en større,
helsides reportasje om det nye klubbhuset.
Kurs og turer eksponeres enda mer på Facebook, og Kalle Eide har kjøpt annonseplass på FB.
Daglig leder også hatt møte med Knowit vedrørende digital synlighet utover Facebook, gjennom
eksempelvis Google AD Words. Ved gjennomgangen av salgstrakten vår med registrering på nettside,
registrering av medlemskap og deretter registrering på kurs, så er de veldig tydelige på at dette ikke er en god
prosess for rekruttering av nye kursdeltakere. Forslag til tiltak er først å legge inn et script slik at vi kan
benytte Google Analytics for å kartlegge trafikk, hvor vi har frafall, etc. Etter at dette er analysert kan vi
gjøre de endringene som er nødvendige.
Kirkens Bymisjon og SKK inngår et samarbeid for å lage et prosjekt for å hjelpe tidligere rusavhengige. Har
i fellesskap startet på en presentasjon for å definere prosjektet og legge grunnlag for et videre samarbeid.
Klubbhus, utomhus område, elektrisk, graving, kommunen, etc. krever mer og mer ressurser til oppfølging,
gjennomføring og kvalitetssikring, se for øvrig egen redegjørelse nedenfor.
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Sak 28 – 17 /18 Økonomi
Kasserer hadde en grundig gjennomgang av regnskap opp mot budsjett. Så langt i år, er det områder hvor vi
på inntektssiden ligger bak budsjett. Kursaktiviteten har vært høy, men viser ikke så gode tall som forventet.
Variasjon i antall deltakere på kurs kan være noe av årsaken til dette.
Vi har lagt opp til høy kursaktivitet, men vi ligger likevel bak budsjett på inntektssiden. Stor variasjon på
antall deltakere på kurs. Det har regnskapsmessig også vært utfordringer knyttet til allokering av
innbetalinger som ikke automatisk kobles til utfaktureringer gjennom KID i medlemsnett, men dette
håndteres nå av daglig leder.
Det er iverksatt flere tiltak som kampanje på FB og medlemsbrev i forbindelse med salg av andeler i huset
som fortsatt går veldig tregt, i alt 85 andeler er nå solgt. Salg av andeler i klubbhus samt søknader om støtte,
er hva styret ønsker fortsatt skal ha fokus.

Sak 29 – 17 /18 Ståstedsanalyse
Veldig gode tilbakemeldinger på kurs og det frivillige apparatet, men vi skulle gjerne hatt enda flere
deltakere. Rutiner for kurshåndtering, betalingsløsning og nettsidene våre har et klart forbedringspotensial.
Fokusområder videre. Økt aktivitet på kurs, bre grunnen for god utnyttelse av klubbhus.
Det er gjort en gjennomgang av utstyr og båter, men det er behov for en ny gjennomgang etter sommerferien.

Sak 30 – 17 /18 Kursvirksomhet
Neste Grunnkurs Hav er fullt, og kurset settes derfor opp til 18 deltakere. For øvrig ikke helt det samme
trykket i påmelding og aktivitet på de siste kursene. Kan ha litt sammenheng med en stor økning av
kursfrekvensen. Utfordringen er at vi ikke får deltakere nok, antall kurs er stabilt og det er viktig at vi setter
riktig fokus. Vi selger ikke kursene og kursplassene godt nok. Det er mange som vil på kurs og går på kurs,
men ikke nødvendigvis hos oss. Trykket er for lite fra vår side
Vi har forsøkt oss også på kveldskurs, uten at det slo helt an. Relativt lav interesse for alle kurs etter
sommerferien, men dette skal være i tråd med tidligere år. Grunnkurs Hav midt i juli har foreløpig ingen
påmeldte, og daglig leder vurderer om denne skal tas vekk ultimo juni.
Styret ønsker økt aktivitet på elva, og ser for seg å arrangere et nytt kurs rundt september. Ønsker å
gjennomføre kurs i uke 38 eller 40, alternativt under Sheep Creek festivalen i Bjerkreim den 9 og 10
september. Det er sikkerhetskurs som prioriteres først, men vi ønsker som nevnt også etter hvert å sette opp
et teknikkurs på elva. Daglig leder håndterer dette, og tar kontakt med Dag Sandvik for å avklare aktuelle
datoer.
Introkursene på Stokkavannet er veldig populære, og fortsetter med uforminsket styrke.

Sak 31 – 17 /18 Aktivitet i klubben
Det er økt fokus på synlighet, og det etableres en Markedsgruppe bestående av Kalle Eide, Tron Tjøstheim,
Anne Lise Fossum og Yngvar Skoland. Gruppen skal eksempelvis å ta tak i bydelsutvalg, Tasta Bydelsavis,
Øyane for å få publisitet gjennom eksempelvis en «en kom å prøv» –dag. «Hva skjer» sidene til RA og
Aftenbladet. Det skal også vurderes andre kanaler for eksponering av klubb og kurs. Daglig leder
konstituerer og innkaller til møte før neste styremøte.
Styret ønsker også å invitere aktivitetsledere & instruktører til en samling i høst både for å få frem nye tanker
og fordi de rett og slett fortjener en stor takk.
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NPF Padlingens dag, Søndag 28. Mai
Målet var å legge til grunn for økt aktivitet i klubbene. Arrangementet ble gjennomført for å skape
entusiasme rundt padling og oppmerksomhet til klubben.

Næringsforeningen - Aktiv 2017
Næringsforeningen ønsket å videreføre samarbeidet om Aktiv 2017, blant annet et samarbeidet med intro
kurs på hav. Dette ble gjennomført den 6 og 14 juni med over 80 meget fornøyde deltakere. Dette ble
gjennomført sammen med et stort antall andre frivillige under begge arrangementene.

3 * Hundvåg 10.juni 2017
Årets 3 * Hundvåg med kajakk, løping, sykling stafett på Ca. 3 x 11 kilometer ble avholdt den 10.juni 2017.
Daglig leder satt i arrangementskomiteen og var ansvarlig for økonomi, påmeldingssystem og Race Tracker.
Bra synlighet, men veldig lav deltakelse på grunn av Nordsjørittet og flere andre arrangement denne helgen.

Familiedag med Lions Søndag 11. juni
En vellykkede gjennomføringen i forhold til frivillige og aktiviteter. Dette ble gjort i godt samarbeid med
arrangør og padler Erling Peder Bergerød.

Swimrun onsdag 14. juni
Swimrun arrangementet gikk ut på grunn av manglende påmeldinger.

Havnelangs lørdag 17. juni
Havnelangs er et arrangement i regi av Stavanger Havn. Daglig leder sjekker om vi kan disponere en stand
på 30 – 40 kvadratmeter på land i tillegg til tildelt plass på flytebryggene. Det legges opp til rulleoppvisning
med våre frivillige hver hele time.

Sak 32 – 17 /18 Klubbhus i Lundsvågen
Yngvar Skoland informerer: Husgruppa ved daglig leder Yngvar Skoland og Einar Reinsnos gjennomfører
jevnlige møter med Nordbohus, nytt møte kommende onsdag.
Vanskelig å avgi status på klubbhuset uten å berømme det frivillige arbeidet som legges ned i klubbhuset.
Einar Reinsnos, Ola Lunde, Kalle Eide og Sindre Hals i husgruppa gjør en eventyrlig jobb for å lose et meget
veldrevet prosjekt vel i havn.
Vi har kjørt veldig streng kostnadskontroll i prosjektet. Foreslåtte tillegg har blitt skikkelig tatt tak i. Et
forhold har resultert i tillegg siden siste styremøte. Vi halverte riktignok isolasjonskostnadene opp mot loftet
hvor det er montert et støyende aggregat med friskluftanlegg. Dette kostet til slutt ca. 6.000 kroner.
Vi ønsket i utgangspunktet også å påføre hvitmaling på røropplegget til friskluftanlegget i tak. Styret
innstiller her at vi går for blanke rør i taket.
Bytting av plater fra gips til plater i lageret i hovedbygget som tåler fuktighet har vi nå fått til uten ekstra
kostnad for oss. Det samme gjelder glatt kledning i tak i lagerbygg for å skjule skjevheter i dragere i taket.
Varmekabler: Det legges opp røropplegg til varmekabler i gang oppe, tørkerom nede og verksted. Det er kun
prosjektert varmekabler oppe, og dette har vi bare flyttet ned til tørkerommet nede. De to andre rommene
monteres ikke varmekabler. Ingen tillegg i kost for denne jobben, men noen få lapper kan påregnes ettersom
vi kjøper ekstra laminat i gang oppe. Flisen som skulle vært oppe, blir lagt i tørkerom nede. Dette var ment å
være epoksybelagt, så vi får en redusert kostnad her.
Besluttet å bruke Egeland Maskin til utgraving av støttemur, plastring av molo og planering av tomt.
Fjerning av overskuddsmasse er en del av tidligere kontrakt.
Porter med sorte beslag og dører leveres av Gapo i slutten av måneden. Kjøkken kommer i august.
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Forsøker å få til å legge Epoxy gulv i lagerbygget før sommeren, et 4 mm grå-tonet industribelegg.
Ola Lunde har laget et utkast til søknad til kommunen om endring av utformingen av moloen.
Det er organisert en egen ressursgruppe for dugnader som er i ferd med å etablere en ressurspool med
forskjellige kvalifikasjoner som kan involveres ved behov. Første dugnadene med maling av tak i lagerbygg
og støttemur bak bygget er allerede i gang denne og neste uke. Her trenge vi etter hvert også en «ønskeliste»
over varer som belegningsstein, maling, grus, asfalt, etc. som vi kunne tenke oss å få tilgang til gjennom
sponsorat eller gave.
Samarbeidsklima med Nordbohus er konstruktivt og godt, selv om det naturligvis til tider er krevende –
akkurat som det skal være.
Andre ting det jobbe smed er eksempelvis alarmtjeneste for heis, adgangskontroll, lofts dør i lager, elektrisk
mellom Unison og Lyse, strømskap, reie, tilgang på vann, etc.

Sak 33 – 17 /18 Padlesamling Kvitsøy
Legger opp til et opplegg som ikke krever for mye organisering. Det planlegges blant annet et
aktivitetslederkurs denne helgen, vurderer en workshop, padletur og noe på kvelden. Ser for oss at noen også
overnatter i noen av leilighetene på Kvitsøy

Sak 34 – 17 /18 Fastsette høstens møtedatoer








Styremøte nummer 5 avholdes mandag 14. august.
Styremøte nummer 6 avholdes mandag 4. september.
Styremøte nummer 7 avholdes mandag 2. oktober.
Styremøte nummer 8 avholdes mandag 30. oktober.
Styremøte nummer 9 avholdes mandag 4. desember.
Styremøte nummer 10 avholdes mandag 8. januar.
Styremøte nummer 11 avholdes mandag 5. februar.

Det legges opp til å gjennomføre et møte med havgruppen i januar og årsmøtet så tidlig som 19. februar i
klubbhuset.

Sak 35 – 17 /18 Eventuelt: Elektrisk
Det er rom for forbedringer av det elektriske anlegget i fjøset. Marit får mandat til å involvere en av klubbens
elektrikere for å gjøre det som er innenfor rammen både økonomisk og av hva vi har lov til å gjøre.

Sak 36 – 17 /18 Daglig Lederstillingen
Gjennomgang av informasjon og arbeidssituasjon med høy aktivitet på dagtid med mye nytt, byggingen av
klubbhus og daglig drift, samt møtevirksomhet på kveldstid. Det avsettes et eget møte for gjennomgang av
prioriteringer og timebank.
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