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

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

Sak 48

Godkjent
Godkjent, med kommentarer
OK
Ingen
Einar Reinsnos Orienterte
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Sak 38 – 17 /18 Klubbhus
Statusoppdatering på klubbhusprosjektet ved Einar Reinsnos. Vi ser for oss en ny dugnad for å ferdigstille
maling i lagerrommene, verkstedet tas senere nå det er tømt. Klubben er i dialog med Nordbohus om
mangler, og Einar Reinsnos og Yngvar Skoland (DL) har møte med Nordbohus kommende torsdag.
DL redegjorde for planer for utomhus område som et eget prosjekt. Sindre Hals har sagt seg villig til å bidra
som lead i denne prosessen i forhold til dugnader og prosjektstyring. Egeland Maskin skal nå i gang med
grunnarbeid for mur som Ganddal betong skal sett opp, plastring av molo, steinmur på bakside, etc.
Endelig godkjenning for dispensasjonssøknad til kommunen for endring av molo foreligge ikke. Ola Lunde
lager et forslag til ny søknad basert på innspill fra kommunen og styret, blant annet at det må være en
ansvarlig søker som må signere.
Kriterier for båtplass i nyttklubbhus må fastsettes: En gruppe bestående av Gro Drangeid, Trine Nilssen,
Kalle Eide og DL lager en innstilling til styret basert på eventuell fortrinnsrett til dagens leietakere,
deltakelse på dugnader, styre, ressursgruppe, ansiennitet, loddtrekning, etc.

Sak 37 – 17 /18 Godkjenning av protokoll
Protokoll produseres i løpet av en uke etter styremøte og godkjennes av styret før raskest mulig publisering.
Daglig leder har ansvar for å oppdatere aksjonslisten. Saker som kommer fra aksjonslisten, refereres til i eget
vedlegg.

Sak 39 – 17 /18 DL informerer om klubbdrift
Status for klubbhuset ble gjennomgått innledningsvis i styremøtet. Kort oppsummert har vi bra kontroll på
prosjektet, både med hensyn til tid og kost. Utfordringen fremover ligger på utomhus området, spesielt en
avklaring på molo. Sjøen ved molo er for grunn i forhold til dagen skisse i godkjent reguleringsplan. Jobber
med å få i stand et møte med, Dorthe Danielsen, Leni Andreasen og Hilde Überg i Kommunen.
Klubben har hittil i år mottatt totalt 65.000 kroner i stønader gjennom anleggsmidler fra Stavanger
Kommune og NPF, Driftstilskudd og LAM fra Idrettsrådet, samt Grasrotandeler. Dette er lavt og styret
understreker betydningen av fokus på dette. Styret gikk gjennom et regneark utarbeidet av DL med aktuelle
kandidater for søknader kommende halvår.
Første kandidat på listen er en omfattende søknad til Extrastiftelsen hvor DL har fått nødvendig godkjennelse
av både NPF og Idrettsforbundet for et prosjekt hvor Kajakkpolo og inkludering av tidligere rusmisbrukere
nå er en reell kandidat for midler.
DL kontakter de søknadsmottakere som ikke har latt høre ifra seg. DL følger også opp Gjensidigestiftelsen i
forhold til allerede innvilgede penger og fremtidige muligheter med et møte med Sr-bank stiftelsen, mandag
28. august.
DL utarbeider en generell søknad til kommunen om støtte til klubbhusprosjektet.
Høy kursaktivitet med 11 – 14 deltakere på alle gjennomførte kurs siden siste styremøte. På grunn av
Introduksjonskurs på Stokkavannet sin popularitet, publisert vi i sommerferien et ekstra kurs som fikk 6
deltakere. Det er satt opp både grunnkurs og sikkerhetskurs i Bjerkreimselven i september og oktober.
Salg av andeler i klubbhuset, DL tar kontakt med underleverandører av klubbhuset for å få inn sponsormidler
som kanaliseres inn gjennom klubbhusandeler.
Kommende introduksjonskurs på Stokkavannet er fullt, det samme er Grunnkurs hav til helgen.
Teknikkurset har 9 påmeldte, men DL er i dialog med flere aktuelle deltakere, så også dette kurset ligger
godt an.
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Vi har fått inn 332 nye medlemmer hittil i år, mot 302 som er slettet i løpet av året. Fortsatt ubetalte
fordringer på medlemsavgift fra 2016, disse vil bli slettet denne måneden. Leie av Kajakkplasser er under
kontroll, bare tre manglende innbetalinger. To plasser er ledige, og eventuelle nye leietakere kan betale halv
pris ut året.

Sak 40 – 17 /18 Økonomi
Kasserer gikk gjennom regnskap opp mot budsjett. Fortsatt områder hvor vi på inntektssiden ligger bak
budsjett. Budsjetter er ikke periodisert og hittil i år måles derfor opp mot årsbudsjett som gir et noe feilaktig
bilde. Bunnlinjen ser bra ut, selv om det er mye å gjøre på inntektssiden, ikke minst på kurs og
sponsorsiden.
Vi fortsetter med tiltak som kampanje på FB og medlemsbrev blant annet i forbindelse med salg av kurs og
andeler i huset. Styret ønsker at søknader om støtte fortsatt skal ha fokus.

Sak 41 – 17 /18 Sandvigå
Det er behov for en total gjennomgang av utstyr i Sandvigå i forhold til antall, kvalitet og merking. DL
utarbeider en oversikt som sendes havgruppen for en gjennomgang slik at manglende utstyr blir identifisert
og supplert. Det antas eksempelvis å være mangel på våtdrakter, årer og spruttrekk. Ønsker også å supplere
med padlejakker, mm.
Det er en utfordring at delbare årer ikke blir montert før lagring. DL henstiller til at instruktører følger med
på at utstyr og årer monters for lagring. Parring av mange årer i etterkant er en litt tidkrevende prosess.
Søppelstativ må på plass og lokalene holdes så ryddig som mulig.

Sak 42 – 17 /18 Aktivitet på Stokkavannet
God aktivitet på Stokkavannet med blant annet fulle introkurs. Det kjøres padling for rekruttgruppe en gang
i uken, samt aktiv trening for konkurransegruppen. Ønsker flere på Padleskole og jobber derfor med en
artikkel om dette i Tasta Bydelsavis.
Vurdere å kjøre et kurs i fremdriftsteknikk, samt å arrangere et klubbmesterskap uten altfor store ambisjoner.
Her ønsker og trenger flattvannsgruppen både drahjelp og tenkehjelp, og DL stiller seg til disposisjon.

Sak 43 – 17 /18 Spørsmål fra deltaker i ressursgruppa vedrørende Teambuilding
Styret har en klar holdning for inkludering fremfor ekskludering. Ulike sider av dette ble diskutert i forhold
til at SKK er en klubb for egne medlemmer, og hvordan dette stiller seg for slike grupper ikke- medlemmer.
SKK er en klubb for medlemmer, og styret er tydelige på at det skal vi fortsatt være. Styret faller derfor, i
denne omgang, ned på en beslutning som er i tråd med vedtak fattet i 2011. I Sak 55/11; Styret vedtok å gi
åpning for at instruktører kan holde kurs som ikke utlyses som åpne for påmelding generelt. Deltakere
melder seg inn i klubben og kurset avvikles forøvrig (lønn, forsikring, HMS) som tilsvarende åpne kurs.

Sak 44 – 17 /18 Padlesamling Kvitsøy
Arrangementskomiteen har god kontroll på engasjementet som til nå har 25 påmeldte. Grunnkurs hav har
foreløpig ingen påmeldte, mens Aktivitetslederkurset er utvidet med mulighet for 12 deltakere.

Sak 45 – 17 /18 Samarbeid med STF, prosjekt 60+
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Daglig leder har presentert et konsept for et samarbeid med STF 60+ knyttet til rekruttering til kurs og turer
som ble meget godt mottatt hos STF. Innsigelse var betalingsmodell hvor kurskostnad på 2.400 kroner også
burde inkludere ordinært medlemskap i SKK, med de fordelene et slikt medlemskap i klubben vår gir.
Styret godkjenner, og det foreslås et kurs med Gro Drangeid og Tron Tjøstheim som instruktører 23 – 24
september. DL avklarer opplegg med turistforeningen slik at mulige deltakere har god tid på seg til å melde
seg på.

Sak 46 – 17 /18 Medlemsbrev for august
Vi ønsker å kjøre et nytt medlemsbrev for august. Emner som ønskes berørt er eksempelvis informasjon
knyttet til klubbhuset, klubbsamlingen på Kvitsøy, mandags- og onsdagspadling, kajakkpolo,
elvepadlingskursene og andre kurs som er på trappene, rekruttering, padleskole, turer, etc. Kalle Eide har
påtatt seg ansvaret for dette.

Sak 47 – 17 /18 Eventuelt
Ingen saker.

Sak 48 – 17 /18 Oppfølging av sak 36 – 17/18
Det er gjennomført konstruktive møter for gjennomgang av oppgaver og prioriteringer som tilbakemeldes til
styret.
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