Protokoll styremøte nr. 8 den 6.11.2017 kl. 19.00 – 22:00
Møte ble avholdt i Klubbhuset

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
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

Siste sak

Godkjent
Godkjent, med noen kommentarer
OK
Ingen

Vedlegg
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Sak 70 – 17 /18 Godkjenning av protokoll og gjennomgang av aksjonslisten
Protokoll godkjennes og aksjonsliste ble gjennomgått.

Sak 71 – 17 /18 DL informerer om klubbdrift
Søknader
Vi har siden forrige styremøte hatt møte med Stavanger kommune i forhold til nye midler til utomhus
området, og er nå innstilt til 250.000 kroner for 2018. Eiganes/Våland bydelsutvalg har bevilget kr 30 000 til
Kajakkpolo. Vi jobbe også sammen med kommunen om en søknad om spillemidler til vannsportsanlegg.
Utover dette er det også søkt midler gjennom Lyse Spirer.
Kursvirksomhet
Oktober var siste innspurt for sesongens på kursfronten. Vi har satt opp to kurs hvor vi riktignok har slitt litt
med rekruttering. NPF Grunnkurs Elv ble derfor avlyst. NPF Grunnkurs Hav UNG ble etter hvert fylt helt
opp, med to på venteliste. Fullt kurs fikk vi blant annet gjennom rekruttering av deltakere direkte i fra
padleskolen på flattvann og markedsføring gjennom Stavanger Turistforening Ung.
Klubbhus
Nå er det ikke så mye som gjenstår innvendig; listverk, ventilasjon, endring av trappevegg & spiler,
montering av foldedør i uke 50, etc. Dugnad med vasking av møbler og maling av båthuset denne uken.
Kajakkstativ er også påbegynt gjennom dugnadsvirksomhet.
Det er igangsatt arbeid med å lø ny kant på østsiden av molo, neste skitt er å pele med stålstenger før
bryggen bygges. Det er innhentet priser på flytebrygger, landganger, videreføring av molo utover, etc.
Det er for mye masse i «trauet» på utomhus området. Det er nødvendig med stor masseutskiftning på grunn
av krav til offentlig vei. Minimum 10 billass må vekk før ny masse må kjøres inn for å få tilfredsstillende
bunnforhold. Dette er såpass mye at Stangeland Maskin nå må involveres i dette arbeidet. Virgo kommer på
banen senere denne uken i forhold planlegging av drenering, kantstein, etc.
Amfi er nå på plass og ble meget vellykket. Legging av Plaza MultiBlokk på dugnad ultimo november.

Sak 72 – 17 /18 Økonomi
Gjennomgang av regnskapet opp mot budsjett. Ser relativt bra ut, men det kommer en del utgiftsposter ut
mot slutten av året. En del uteståend på kurs viser at vi bør ha en betalingsløsning på plass allerede ved
bestilling av kurs. Styret er meget fornøyd med å ha en kasserer som har så god kontroll på regnskapet.

Sak 73-17/18 Husgruppe for nytt klubbhus
Bakgrunn: Når klubben snart skal flytte inn i nytt klubbhus vil det være hensiktsmessig å opprette en
husgruppe som har driften av huset på agendaen. Arbeidsområder vil være; innhold, aktiviteter, møblering,
nøkkelkort, utlån, reglement, renhold o.l. Som medlemmer foreslås DL, kodeansvarlig, gruppeleder hav,
flattvann og elv/polo, samt andre medlemmer som har lyst til å være med i en slik gruppe.
Vedtak: Gruppen opprettes bestående Kalle Eide og DL, samt foreslåtte navn som Kalle Eide vil følge opp.

Sak 74-17/18 Fokusområder vedtatt som en del av organisasjonsplanen
Bakgrunn: På årsmøtet i 2017 ble følgende fokusområder vedtatt som en del av organisasjonsplanen;
 Barn og ungdom – rekruttering til hav, elv og flattvann
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Oppføring av klubbhus
Rekruttere enda flere turledere og instruktører, og ivareta våre frivillige
Styrke satsing på Polo
God opplæringen i bruk av båter og utstyr
Styrke treningsmiljøet på Stokkavannet for alle aldersgrupper
Mer differensiert aktivitet på alle nivå (fra nybegynner til viderekomne)

Er det noen av disse fokusområder som kan/bør videreføres? Nye områder hvor en bør ha fokus?
Vedtak: Styret ved leder lager og sender ut et grunnlag for diskusjon til gruppene; polo, elv, flattvann og hav.

Sak 75-17/18 Barnas Turlag
Bakgrunn: Barnas Turlag (BT) har opprettet en avdeling på Dyrsnes. Kommunen og Turistforeningen
samarbeider om satsningen på Dyrsnes, og formålet er å skape mer aktivitet i området.
BT, avdeling Dyrsnes, har faste middagstreff fra kl 17.00-19.00 på onsdager, og samler mellom 25-50
deltakere hver onsdag.
Dette er eksempler på aktiviteter som BT arrangerer før jul;
 29.november: hogge juletre, spise pepperkaker og drikke gløgg
 6.desember: pynte juletre med pynt vi lager selv
 13.desember: nissefest, og kanskje fjøsnissen kommer på besøk?
Det ønskes et samarbeid med kajakklubben om aktiviteter våren/sommeren 2018.
Vedtak: Klubben ønsker gjerne å samarbeide en til to kvelder i løpet av vårsesongen. Marit Nilsen følger
opp.

Sak 76-17/18 Ledermøte Elv - forbundet
Bakgrunn: NPF har et mål om å reetablere Teknisk Komité Elv (TKE) som et viktig bindelegg mellom NPFs
administrasjon og klubbene. I det ligger det blant annet å fange opp endringer og behov slik at forbundet
treffer best mulig i sitt arbeid for å utvikle elvepadlingen i klubbene. Forbundet ønsker at klubben sender en
eller to representant fra styret.
Før TKE-ene formelt er nedsatt ønsker administrasjonen å samle elvepadleklubbene til denne kveldssamling
på Gardermoen, Hotell Park Inn, for å begynne planleggingen for sesongen 2018.
Vedtak: Styret innstiller Marius Strøm som deltaker til dette ledermøtet, DL føler opp

Sak 77-17/18 Orienteringssaker
Bakgrunn: Tidligere grunneier ønsker å etablere to båtplasser til sine barnebarn.
Vedtak: Kalle Eide og DL representerer Kajakklubben under planlagt befaring på onsdag. Klubben ønsker å
ha et godt forhold til både naboer og kommunen. Våre kursdeltakere og andre som skal ut og padle er
brukere av strendene på begge sider av molo. Strand vil også bli benytte av barn og unge som leker og bader,
fisker, padler m.m.
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Sak 78-17/18 Eventuelt
Innkjøp av brukte karbonårer
Bakgrunn: Klubben har fått tilbud om å kjøpe et sett med 6 nyere karbonårer til en gunstig pris. Delte årer er
210 cm og justerbare 205-215 cm (epic) og 208-218 cm (bracsa IV, patasi). Skal være passende for hav, kos,
høye og lave, samt flattvann. Alle faste årer justeres til 60 grader
Vedtak. Klubben takker ja og Leder følger opp.

Introduksjon av Surfski med Kirkens Bymisjon
Bakgrunn: Kirkens Bymisjon ønsker en introduksjon til Surfski, foreløpig for 3 - 6 personer. Kolbjørn
Ersland er villig til å holde i dette initiativet.
Vedtak: Styret ønsker innspill i fra flattvann, men ser for seg at dette behandles tilsvarende et Intro-kurs for
flattvann hvor medlemsavgift og kursavgift må betales.

HMS Dokument
Bakgrunn: HMS Dokumentet er sammenstilt og en revisjon vurderes.
Vedtak: Styret ønsker innspill i fra gruppene, blant annet for å få et bedre eierskap til de elementene som
vedgå disse.

Styremøte Stavanger Kajakklubb 2017/2018

Sist oppdatert 08.12.17

