Protokoll styremøte nr. 6 den 4.9.2017 kl. 19.00 – 21:30
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

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, med kommentarer
OK
Hendelse under Teknikkurs

Vedlegg
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Sak 49 – 17 /18 Godkjenning av protokoll og gjennomgang av aksjonslisten
Godkjennes.

Sak 50 – 17 /18 Økonomi
Kasserer gikk gjennom regnskap opp mot budsjett. Totalt sett ligger vi stort sett der vi bør være, ettersom
både inntektssiden og utgiftssiden ligger noe bak budsjett. Vi har derfor et lite overskudd på drift av
klubben. Stort fokus på betydningen av salg av andeler som blant annet bør vær et tema under klubbturen til
Kvitsøy.

Sak 51 – 17 /18 DL informerer om klubbdrift
Søknader
Det har vært høy fokus på søknader om støtte av forskjellig karakter. Følgende er omsøkt siden siste
styremøtet:
NPF: Extrastiftelsen
Lyse Spirer
Fiskeridepartementet - Sjømattiltak
Olav Thons Stiftelse
Bydelsutvalg, Hundvåg
Bydelsutvalg Storhaug
Bydelsutvalg Våland/Egenes

kr 200 000,00
kr 7 000,00
kr 200 000,00
kr 50 000,00
kr 200 000,00
kr 150 000,00
kr 125 000,00

Kajakk Polo Kajakker
Tørrdrakter til ungdom
Kajakker for sjøfiske, sjømat for unge
Helsefremmende tiltak STF 60+
Treningsutstyr
Kajakkpolo båter og Bane på Hundvåg
Kajakkpolo Båter på Stokkavannet

Vi har fått 60.000 kroner i fra Stavanger kommune som stimuleringsmidler universelt utformet brygge. Vi
har også fått tilslag på 5.000 kroner fra Lyse Spirer, allerede etter et par dager etter søknadsfristens utløp.
Kursvirksomhet
SKK har hatt bra aktivitet med stort sett fulle kurs i siste periode. Grunnet hva som ser ut til å være en regel
om frafall på kurs, velges det å åpne opp for å overbooke kurs med 1 til 2 deltakere på gjenstående kurs.
Dette gjelder grunnkurs hav. Introkursene på Stokkavannet har slik som i vår, hatt god deltakelse også i høst.
Aktivitetslederkurset som finner sted på Kvitsøy, er nesten fullt. Det settes inn krefter på å forsøke å fylle
opp resterende plasser.
Høstens siste grunnkurs på hav, mangler så langt en del på å være fullbooket, men gjennom annonsering
både i Aftenbladets kalender, og gjennom annonsering på Facebook, håper vi å nå målet om fulle kurs.
Klubbhus
Fortsatt diskusjoner rundt foldeveggen i klubbhuset, uten at vi har kommet til enighet med Nordbohus om en
løsning.
Det meste av fokuset knyttet til klubbhuset er nå på utomhus området. Nå er det fokus på klargjøring for
støpning av støttevegg mot veg og graving og plastring av molo.
I forbindelse med arbeidet med moloen kan det være noen skjær i sjøen, både i forhold til utforming og
forbruk av steinmasse. Vi har søkt om 10 + 14 meters utvidelse av molo, og eksisterende masse var også
tenkt brukt her. Vi er i god dialog med kommunen om utomhus området og molo, og DL har befaring med
kommunen sammen med Egeland Maskin i morgen kl 12:00. DL er daglig på plass ved klubbhuset for
oppfølging.
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Vi innhenter også flere priser på utomhus område, både totalt og for Amfi. Ola Lunde og
DL oppdaterer planen for utomhus området. Ola Lunde, Sindre Hals og DL setter også opp en dugnadsplan
for området utomhus.
Planlegging og bygging av kajakkstativ påbegynnes ut i oktober.
Klubbadministrasjon
Leie av Kajakkplass mangler bare noe få innbetalinger og vi har nå bare to ledige plasser for utleie. Vi har nå
388 nye medlemmer hittil i år mot 332 sist styremøte, dette er mer enn 50 nye siste periode.

Sak 52 – 17 /18 Kajakkplasser i det nye klubbhuset – forslag til fordeling og reglement
Komiteen som har arbeidet med et forslag til fordeling av kajakkplasser i det nye klubbhuset la frem
sitt forslag. Styret drøftet forslaget, hvor vekting av dugnadsarbeid på klubbhus var et sentralt
punkt. Styret ønsker, før en vedtar reglement for tildeling av lagerplasser i nytt klubbhus, at en
kartlegging av hvor mange som ønsker å videreføre eksisterende leieavtale for lagerplass, finner
sted. DL gis ansvar for denne arbeidsoppgave. Saken settes på agendaen i neste styremøte.
Sak 53 – 17 /18 Fjøløy
Rennesøy kommune har arrangert to møter med Fjøløy Forts venner i sommer, blant annet med befaring i
slutten av august. Fantastisk flott område hvor Rennesøy kommune har ambisjoner, men fortet har en relativt
dårlig bygningsteknisk masse.
Her ønskes det gode bidrag, eksempelvis i form av aktiviteter gjennom Stavanger Kajakklubb.
Kajakklubben har dette året fullt fokus på bygging av nytt klubbhus, og har av den grunn ikke anledning til å
holde et høyt aktivitetsnivå på Fjøløy.
Styret ønsker at det sees på mulighet for å arrangere turer, eventuelt andre former for aktiviteter med
utgangspunkt i Fjøløy. Når det gjelder kursvirksomhet, må det nevnes at området er eksponert. Området er
dermed ikke ideelt for de første kursene i Våttkort stigen.

Sak 54 – 17 /18 Samling for ressurspersoner
Styret ønsker å arrangere en samling for klubbens ressurspersoner som takk for en strålende innsats i et år
med usedvanlig mange oppgaver og mye å henge fingrene i, eksempelvis i forbindelse med alle kursene,
turene og arbeidet med klubbhuset.
Vi ser for oss en samling blant annet med visning av det nye klubbhuset lørdag 11. november. Vi ønske å
berøre flere ulike tema, eksempelvis hvordan vi gjennomfører og kvalitets sikrer våre grunnkurs, bør vi ha en
seanse om miljø, inspirasjon om trening og hvordan bygger vi opp det nye treningslokalet, etc. Innspill om
tema & bidragsytere rettes til daglig leder og mottas med stor takk.
Samlingen avsluttes med noe å bite i og mingling utover kvelden og hos daglig leder på Ormøy, 7 minutt i
fra klubbhuset.
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Sak 55 – 17 /18 Tilbakemelding fra møte med havgruppen
Det har vært avholdt møte i havgruppen hvor også styreleder og daglig leder var tilstede. Havgruppen
melder om stor aktivitet. Kurs, turer- både onsdagsturer, søndagsturer og helgeturer, har det vært mange av.
En gjennomgang av utstyr har også funnet sted. Tørrdraktene begynner å eldes, utskifting bør vurderes. Det
er besluttet å ikke gå til innkjøp av mer utstyr denne sesongen.
Økt aktivitet, er et uttalt mål for høsten. Minikurs, samt et kurs for åre-bygging planlegges. Da det er behov
for flere onsdagsturleder, settes det i løpet av september opp en økt med godkjenning av SKK turledere.
Det er også en del slitasje og defekte kajakker som trenger reparasjon. Dette gjennomføres før klubbturen til
Kvitsøy.

Sak 56 – 17 /18 Godkjenning av badevakter
Styret ønsker å videreføre ordning med godkjenning av badevakter i henhold til tidligere vedtatt HMSbassenginstruks. DL tar kontakt med aktuelle kandidater som kan påta seg å ha ansvar for badevakts
ordningen i Solborghallen. Badevakter for 2017/2018 må godkjennes / resertifiseres, og Kalle Eide har sagt
seg villig til å påta seg ansvar for dette. Når det gjelder treningene for barne- og ungdomsgruppa, ble
forskjellige modeller diskutert. Styret vil, i samarbeid med ressurspersoner på flattvann forsøke å finne frem
til en ordning hvor en trekker veksler på egne krefter, men at det av og til også åpnes opp for å leie inn
ekstern svømmetrener.

Sak 57 – 17 /18 HMS
Styret ønsker at klubbens HMS-dokumenter gjennomgås. Formål med denne gjennomgangen er å se på om
det er behov for oppdatering HMS-dokumenter. Styreleder vil sammen med Marit Nilsen og DL gå igjennom
HMS-dokumenter, og gi innspill til styret hva behov for oppdateringer av HMS gjelder.

Sak 58 – 17 /18 Eventuelt
Oppdatering i forhold til klubbturen til Kvitsøy. Turen er nå så godt som fullbooket. Det legges opp til
rikelig med aktiviteter og god mat under samlingen. Hele 55 padlere kommer til å melde sin ankomst,
deriblant 10 personer som deltar på aktivitetslederkurset.
Alle gleder seg!
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