Protokoll fra 7. styremøte 07.12.2016 kl. 19.00 – 22.00
Innkalt:
Ingunn Vika
Gro Drangeid
Anne Leinum Pedersen
Alexandra Björk
Einar Reinsnos

Forfall:

Ikke til stede i sak:

Nader Iversen
Trine Nilssen
Tron B. Tjøstheim
Vara – møter fast:
Hanne Vagle
Ola Lunde

Sak 40 -16/17 Faste saker:
a.
Godkjenning av innkalling og saksliste
b.
Saker som skal behandles under eventuelt?
c.
Godkjenning av protokoll fra sist møte
d.
e.
f.
g.

Regnskapsrapport –
HMS – Status og mottatte avviksskjema.
Husgruppa orienteringer
Andre orienteringer

Godkjent uten merknader
Godkjent m/ tillegg: Trine
deltar på Gjensidigekonferansen
Foreligger ikke, i mangel på kasserer
Ingen saker innmeldt
Se vedlegg
Se vedlegg

Vedlegg:
Protokoll fra styremøte 07.11.2016
Husgruppa - orienteringer
Andre orienteringer
Referat fra flattvanngruppa – Eli og Marit
Status flattvann, barne- og ungdomsgruppa - fra Øyvind Sørbø
Referat fra høstsamlingen – Svein/Gry
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Sak 41– 16/17 Ny konstituering av styret
Bakgrunn:
Ny nestleder og et styremedlem er valgt på ekstraordinært årsmøte 01.desember 2016. Nestleder
velges direkte i årsmøtet jmf klubbens lov
Nytt styremedlem konstitueres som kasserer da denne rollen står ubesatt etter at kasserer trakk
seg med virkning fra 08.11.2016 Hanne og Ola som i mangel på to styremedlemmer har vært
faste medlemmer, blir igjen vara.

Forslag til vedtak:
Anne Leinum Pedersen velges som kasserer fram til årsmøte i mars 2017.
Hanne Vagle og Ola Lunde deltar som vara i møtene.

Vedtak:
Anne Leinum Pedersen velges som kasserer fram til årsmøte i mars 2017.
Hanne Vagle og Ola Lunde deltar som vara i møtene.
Gro Drangeid fratrer sitt verv i kontrollkomiteen og Anne Lise Fossum rykker opp som fast
medlem i hennes sted.

Sak 42 – 16/17 Husgruppa - saker som trenger avklaringer:
Leder for husgruppa fram til ny daglig leder er ansatt?
Husgruppa foreslår at Einar Reinsnos leder husgruppa ettersom han er den som kjenner prosjektet
best.
Jan Erik er byggmester og er villig til å bruke en dag i uken til å følge opp byggingen.
Vi foreslår at de får dekket et antall timer for den ekstra innsatsen de gjør.
Skal dette være en fast stillingsprosent eller timebasert begrenset oppad til X antall timer pr
uke/måned eller totalt?
Økonomisk ramme?
Uteområder:
Budsjett for uteområder og eventuelt valg av tekniske løsninger. Ikke avklart til styremøtet.
Husgruppa jobber videre med dette i møte 6. desember

Forslag til vedtak:
Einar Reinsnos velges som ny leder for husgruppa
Jan Erik engasjeres for å følge opp byggingen en tid fremover.

Vedtak:
Einar Reinsnos velges som ny leder for husgruppa.
Jan Erik engasjeres for å følge opp byggingen en tid fremover med en ramme på en dag pr uke.
Begge fakturerer månedlig for arbeidet etter avtale. Maksimal utgiftsramme settes til kr 15.000,-pr
uke. Ordningen evalueres så snart ny daglig leder er ansatt.
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Kostnadene føres på prosjekt klubbhus.
Leder for husgruppa gis fullmakt til å få til en ekstern avtale om innhenting av sponsormidler.

Sak 43 – 16/17 Oppfølging av høstsamling
Hvem gjør hva - behov for avklaring av mandat?
På høstsamlingen kom vi frem til 4 områder det skulle jobbes videre med (Handlingsplanene fra
gruppearbeidene er vedlagt, sammen med referat fra helgen)
1. Ressurser både ta vare på de vi har og å rekruttere flere som vil å bidra. Styret/gruppeledere/DL
– mangler tidsplan
2 Klubbidentitet Organisasjon, bruke ulike greners fellesnevnere for å skape helhet og fellesskap.
- Marius/Lene/Tron
Se handlingsplan for tidsplan
3 Hvordan tilrettelegge for mer aktivitet? Aktivitet, utvikling av barn- og ungdoms tilbud.
Marit/Erik/Eli
Vil legge frem en sak til styremøte i januar om ny organisering av tilbudet til barn og unge i
klubben på tvers av grenene. Se ellers handlingsplan fra gruppearbeid
4 Questback Einar/Tormod/Jan Ivar mfl
Sak vedlagt (sak 44 – 16/17)
Lagt frem uten forslag til vedtak.
Vedtak:
1 Ressurser – Saken tas videre når vi har fått på plass en daglig leder.
2 Klubbidentitet - Se handlingsplan for tidsplan
3 Hvordan tilrettelegge for mer aktivitet? Det er varslet at sak kommer til styremøte i januar evt
til årsmøtet. Se ellers handlingsplan fra gruppearbeid
4 Questback Einar/Tormod/Jan Ivar mfl følges opp i henhold til vedtak i sak sak 44 – 16/17.

Sak 44 - 16/17
Bakgrunn:
I løpet av høstsamlingen på Åmøy 12.-13. november ble det uttrykt et ønske om å utarbeide en ny
spørreundersøkelse for Stavanger kajakklubb. Det ble nedsatt en gruppe som har arbeidet videre
med dette.
Spørsmål som må besvares er:
Hvilken løsning skal brukes?
- Arbeidsgruppen ser på de forskjellige løsningene som finnes på markedet og finner den som
egner seg best til vårt bruk
Hva håper vi å oppnå med denne spørreundersøkelsen?
- Hvilke tilbud som benyttes - sammenlignet med deltakertall.
- Hvilke tilbud medlemmer vet om/ikke vet om.
- Tilfredshet med klubben, positiv/negativ.
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-

Ønsker om andre aktiviteter
Tilfredshet med klubbens informasjon til medlemmene
Tilfredshet med medlemmenes mulighet til å komme med tilbakemeldinger til klubbens
styre/grupper
Muligheten for å øke frivillig innsats/finne flere frivillige
Andre ønsker fra styret?

Spørsmål i undersøkelsen skal kunne endres helt frem til den blir gjort offentlig.
Tidsplan
Fase
1
2
3
4

Hva
Prosessen fremover/planleggingsfase
Utarbeide spørsmål
Undersøkelsen sendes ut og besvares
Tolke svar

Tidsramme
høst 2016
vinter 2016/2017
vår 2017
høst 2017

Forslag til vedtak
Styret gir gruppen mandat til å velge programvare/nettløsning med et budsjett på ca 7500,Gruppen fortsetter arbeidet etter oppsatt tidsplan.
Forslag til spørreundersøkelse presenteres for styret våren 2017 for endelig godkjenning, før den
blir gjort offentlig.

Vedtak:
Styret ber gruppen ta kontakt med Svein Nordli for å sjekke om NPF har en tilgjengelig
gratisversjon. Styret gir ellers gruppen mandat til å velge programvare/nettløsning med et budsjett
på ca 7500,Gruppen fortsetter arbeidet etter oppsatt tidsplan.
Årsmøtereferatet fra 2010 viser resultatene fra forrige spørreundersøkelse, dette kan brukes som
grunnlag for utarbeiding av den ny.
Forslag til spørreundersøkelse presenteres for styret våren 2017 for endelig godkjenning, før den
blir gjort offentlig.

Sak 45 – 16/1 Fordeling av oppgaver frem til ny DL er på plass.
Det ble som avtalt avholdt et overleveringsmøte mellom daglig leder, fungerende nestleder
(Alexandra Bjørk) og styreleder mandag 14. november. Leder for kontrollkomiteen (Øyvind Sørbø)
var også til stede.
En gjennomgang av hva som skulle overleveres og tidsplan for dette ble avtalt. Det aller meste er
levert fysisk eller oversendt pr e-post. Noen ting gjenstår pr dd.
Alle gruppene fikk i forkant av møtet spørsmål om de har/hadde oppgaver som måtte løses.
- Flattvann har meldt at de foreløpig ikke har oppgaver som må dekkes inn av andre.
- Hav – meldte inn elementer som sammenfalt med styreleders overleveringsliste, men ellers
ingen presserende oppgaver
- Elv/Polo – har ikke meldt inn behov

Styreleder følger opp overleveringene og har hatt god hjelp fra Jan Ivar Rebnord til å få oversikt
over alle nettilganger, passord mm (Systematisert og vedlagt)
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Permer og andre fysiske gjenstander er foreløpig lagret hos styreleder.
Drakter til flattvann (med feiltrykk) er overlevert til Øyvind Sørbø. Nye drakter er bestilt og
leveres innen dette året.
Visakort er avsluttet og administrasjon av banktilgang overført styrets leder i samråd med
kontrollkomiteens leder. Kasserer må gis tilgang snarest.

-

-

-

Der er noen søknadsfrister og rapporteringer som må som må holdes:
- Driftsmidler (støtte til DL stilling) – våren -17 Ingunn/ny DL
- Rapportering SR-bank – til våren
- Rapportering Gjensidige midler – Trine Nilsen
- Søknad om treningstider – Tastaveden – Tron Byrge Tjøstheim
Alle medlemmer må oppdateres med NIF-id i Medlemsnett for å tilfredsstille NIFs krav til
elektronisk medlemsregister og rapportering. Dette arbeidet er ikke fullført. – Jan Ivar
Rebnord?
Oppfølging av Facebook og Stavangerkajakk.no – så disse ikke virker «passive» - Ingunn
Vika (men hele styret bes om å bidra)
Legge ut godkjente møteprotokoller – Jan Ivar Rebnord?
Besvare meldinger som kommer på Facebook og til dagligleder@stavangerkajakk.no Ingunn
Oppfølging av (delvis) avtalt kurs UIS – Gro Drangeid
Politiattester – fornyelse og de som mangler – Gro Drangeid
Forberedelser til neste års kurs – Trine Nilssen tar dette samtidig som turledermøte før
vinterferien 2017.
Godkjenning av badevakter? (er det gjort?) – Roar og Hanne
Annet?
Gavekort på kurs – Jan Ivar Rebnord?
Fakturering av båtplasser – Jan Ivar Rebnord?
Flytting av hengere fra Frilager: Einar Reinsnos
Brygge Stokka – Ingunn avtaler møte med Kristin/Øyvind og Eli/Marit

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak. Det kan ikke gjøres styrevedtak på alle oppgaver som
dukker opp og som må løses. Styrets leder får fullmakt til å fordele forefallende /nye oppgaver slik
det er mest hensiktsmessig.
Alle saker som har med klubbhuset å gjøre, oversendes leder for husgruppa for videre oppfølging.
Vedtak:
Styrets leder får fullmakt til å fordele forefallende/nye oppgaver slik det er mest hensiktsmessig.
Foreløpig fordelig viser med røde navn i selve saken ove
Alle saker som har med klubbhuset å gjøre, oversendes leder for husgruppa for videre oppfølging.
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Sak 46 – 16/17 Fokusområder for 2017 ?
Klubbens organisasjonsplan skal oppdateres igjen på årsmøtet i mars.
Har vi fulgt opp den som ble vedtatt i 2016, og er det ting vi bør/må endre nå?
Hva med satsingsområdene. Skal disse endres?
• Barn og ungdom – rekruttering til hav, elv og flattvann
• 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)

Forslag til vedtak:
Saken legges frem til diskusjon for å starte en prosess mot oppdatert organisasjonsplan –
oppretting av arbeidsgruppe?
Vedtak:
Styrets leder (og nestleder?) og gruppelederne skal møtes på nyåret for å diskutere forslag til nytt
budsjett. Fokusområder og oppdatering av organisasjonsplanen tas opp til diskusjon i samme
gruppe.
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Eventuelt
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VEDLEGG TIL STYREMØTE 05.12.2016
Orienteringer
Husgruppa orienteringer:
Grunnmuren er ferdig og vi venter på IG fra kommunen for å kunne fortsette med byggingen.
Vi jobber med å tilpasse uteområdene best mulig til klubbens behov og å holde kostnadene nede.
Akkurat nå jobber vi med å få flyttet veikanten og dermed muren foran portene for å sikre plass til å
håndtere kajakker.
Punkt som bør avklares:
-Skiltplan endres og etter innspill fra kommunen.
-Avtale med lyse, strøm og internett.
-RIK panel?

Punkt i UHP:

Forslag / avklaring:

Murer foran og bak
huset er vist som
natursteinsmurer.

Vi ønsker å bruke Recon
murblokker eller støpt
mur for å få mer plass og
redusere kost.
Støpt mur er smalest men
dyrest.
Vi ønsker et mindre og
rimeligere rekkverk.

Rekkverk på steinmur
forside av hus er
brurekkverk av typen
Sicuro
Asfaltvei kant er
inntegnet 4 m fra
husvegg

160.000

32.880,- for
16m.
+ installasjon
/ tilpasninger

Vi ønsker å redusere
veibredde med 1 meter og
dermed øke avstand til
husvegg

Amfi ved sjøen
Pkt. 6 i UHP gangveier
til gapahuk
Eksisterende brygge
som grenser til tomten.
Ikke del av UHP men
vi har fått detaljert
beskrivelse for
oppdatering.
Kommunen har
bevilget 500.000,- til
uteområder. (400.000
igjen?)
Vår brygge er tegnet i
UHP.

Priser
innhentet:
70.000,-

Utestående:

Kommentar:

Mur støpt forside hus,
beregning mangler
Endring i UHP

Vi fortsetter å se etter
enklere løsninger for
rekkverk.
Mulig at Jan Erik kan
ta beregningen avstøpt
mur.

Forsøke å få tillatelse
for rekkverk som er
rimeligere og enklere
å installere.
Søke avvik fra
reguleringsplan

137.000,Forventer kommunen at
disse opparbeides av oss?
Skal SKK ta på seg
ansvaret for denne?

Får vi noe av dette til
uteområdet vi har ansvar
for?
I tilfelle hvor mye?
Vi trenger en brygge som
er lenger for å gi plass til
2 flytebrygger og vi
ønsker en beskyttende
vinkel som tar av for
bølger.
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?

Avklaring

Muntlig pris
på deler av
jobben.
125.000,Resten
mangler pris.

Avklaring i SKK styre
Avklaring mot
kommunen

Ser ut til at kommunen
går med på å redusere
veibredden fra 4 til 3
meter
Vanskeliggjør
sjøsetting av kajakker
Økonomiske
konsekvenser?
Beløp bevilget av
styret er overskredet.

Spørsmål til
kommunen

Trebrygge
495.000,Steinmolo
741.062,-

Søke avvik fra
reguleringsplan.
Andre løsninger
vurderes for å få ned
prisen.

Denne endringen har
lavest prioritet
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Kostnader:
-Utomhusplan uten murer og amfi:
-Murer
-Rekkverk
-Amfi
-Brygge, steinarbeider
er ikke medregnet
-Brygge, støp + treverk
Sum

507.275,70.000,70.000,137.500,125.000,-

Støpte murer ca 160.000,-.
45.210,- + installasjon og tilpasninger 22meter.
Prisoverslag
Prisoverslag, alle spesifikasjoner fra kommunen

?
907.775,-

Egeninnsats?
++++

Tilkobling vann og kloakk

88.000,-

Ikke budsjettert?

-Brygge Forlengelse

?

Sparebakstiftelsen SR-bank har gitt oss tilsagn om 75 000,- til universelt utformet brygge. Dersom
ikke prosjektet/aktiviteten er gjennomført i henhold til forutsetningene innen 01.12.2017, faller
tilsagnet om gaven bort.
Andre orienteringer:
Arbeidsgiveravgift: Det er sendt ut en egen e-post - er det behov for mer informasjon/ flere
avklaringer? Øyvind Sørbø har bekreftet at de inntil videre forholder seg til at arbeidsgiver-avgift
må dekkes innenfor vedtaket gjort i sak 33-16/17. Saken diskuteres med regnskapsbyrå i avtalt
møte.
Foreløpige tall på søkere til DL-stilling - Trine informerer
Sak fra Kalle ang Røde Kors - Som Klubb i NPF/NIF kan vi bare ha personlige medlemskap. Røde
Kors kan derfor ikke inngå "bedriftsmedlemskap".
Kerstin har tilbudt seg å ha navigasjonskurs i månedskifte mars/april (Forslag: teori torsdag
ettermiddag og ute-økt lørdag 1. april. Ingunn er i dialog med henne og kommer tilbake til dette.
Kerstin ønsker også å tilby turer på nivå tilpasset for eksempel teknikkurs/aktivitetsledere i
forbindelse med at hun holder på med BCU4* - legges ut som egne arrangement.
Avtale møte med regnskapsbyrå så snart vi har kasserer på plass - mulig dette blir før styremøtet.
Ny rutine til DL er på plass: Kasserer og leder godkjenner faktura. Kasserer og Jens Midborg
godkjenner faktura som har med klubbhuset å gjøre.
Turledermøte: Begynne planlegging av turer til neste år - fysisk møte - eller spørsmål i
ressursgruppa?
Kurs: Trenger vi et eget møte for instruktører nå - eller er det nok å legge ut spørsmål i
ressursgruppa, så folk kan sette seg opp på aktuelle helger allerede nå?
Informasjon fra NPF - Stormøte
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Informasjon fra Flasttvannsgruppa: Flattvannsgruppen SKK

Agenda møte 23.08.16
•
•

Oppstart av trenergruppe
Våre ønsker og visjoner

Barn/ungdom
•
•

•
•
•
•
•

Padleskole – kjøre padleskole 1-2 ganger i året for å rekrutere til barne/ungdomsgruppa
Splitte barne/ugdomsgruppa i to nivå
– Nybegynner/rekrutt gruppe med fokus på bredde, lek og sosialt i tillegg til teknikk og
motivasjon for trening.
– Viderekommende/konkurranse gruppe for de som ønsker å satse mot konkurranse
Jentegruppe – det er få jenter på flattvann, motivere og ta vare på jentene med egne treninger
Rekrutere støtteapparat (foreldre)
Tilbud til foreldre – padlekurs, opplæring i følgebåt, sosialt o.l.
Beder fasiliteter rundt styrkerom (permanante lokaler)
Regelmessig tilbud om vintertrening, både styrke og kondisjon

Voksne
•
•
•
•
•

Tilbud om faste padletidspungt og treninger for voksne
Treninger og kurs for voksne både for rekreasjonspadling og mer ivrige morsjonister
Padlekvelder med tema
Invitere trenere utenfra
Padleskole for voksne

Lokaler
•
•
•
•
•

Oppholdsrom, en plass å møtes for sosialt samvær
lokaliseringen av styrkerom og sosialt må være på Stokkavannet
garderobe og dusjfasiliteter – er behov særlig for de som trener mye og gjerne før skole/jobb
utvide lagringskapasitet for kajakker
utbedring av brygger og anlegg

Generelt
•
•
•
•
•
•

Skape en sosial arena mellom nivå og grupper
Mer fleksibilitet mellom disiplinene, og kanskje en felles paraply for ungdomssatsing
fellestreninger unge/voksne
bedre vedlikehold av kajakkpark
graderingssystem i forhold til stabilitet på kajakkene
Klubbmesterskap og enkle stevner der vi kan invitere naboklubber
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Fra Øyvind Sørbø:
Tenkte å gi en liten status på hva som rører seg i ungdomsgruppa.

·
Ragna Belland har sagt ja til å være trener. Er i ferd med å signere kontrakt. Lønn pr
gang kr 450, da tar vi høyde for at det kan påløpe arbeidsgiveravgift. Ragna ser ut til å være en
veldig trivelig jente så gleder meg til å jobbe med henne. Hun er dessuten badevakt så da
trenger vi ikke stresse med å få leid inn det.
·
Håkon og Joachim er innlemmet i Region Sør sitt talentprosjekt. Jobber i tillegg med å
få Martine tilstrekkelig inspirert slik at hun begynner å trene skikkelig igjen. Kravet for
deltakelse er at de trener minimum fem økter i uka. Vi er ansvarlig for å arrangere de neste to
samlingene. Første blir 17-18 desember. Jeg har fått innlosjert de på Ullandhaug skole.
Opplegget blir klatring i Sørmarka arena lørdag formiddag. Løping i Sørmarka om
ettermiddagen. På Søndag har jeg fått tak i Thor Arne Aasen fra Olympiatoppen til å kjøre en
basis økt. Tror det blir bra. Neste samling blir i Sirdal rundt 20 januar. Har fått booket
Sinneskole så da blir det en skisamling. Veldig bra opplegg og veldig inspirerende for de som
er med. Håper vi kan få det til å smitte over på flere!!!
·
Kalle rakk å bestille båter innen fristen for sparebankstiftelsen sine midler. 3 stk Nelo
Viper (2 stk 48 , 1 stk 51), da er vi godt dekket i segmentet før de går opp i racer.
·

Det er ledermøte for flattvann i Oslo 3 desember. Jeg satser på å delta der.

·
Hadde håpet å få til en avslutning for Magnus og en sosial aktivitet i kombinasjon. Igjen
så hadde det vært gøy med klatring. Det var suksess i fjor. Spørsmålet er om vi har noen midler
for slikt. Her er jeg rimelig blank på hva vi har i budsjettet. Noen som har oversikt?
Øyvind
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Fra høstsamlingen på Åmøy:

REFERAT STAVANGER KK KLUBBMØTE 12-13. november
MØT ALLE – SE DE,

ÅPENT OG INKLUDERENDE,
TAKHØYDE,

STIMULERE TIL AKTIVITET – FYSISK OG MENTALT,
PRATE SAMMEN MED RESPEKT,
LYTTE FOR Å FORSTÅ
Lørdag 12. november 2016
Kort introduksjon av styreleder i SKK som ønsker alle velkommen og forteller kort om hva
hensikten med samlingen. Det blir utdelt en flott blomst til daglig leder med ønske om lykke til i ny
jobb og stor takk for jobben som er gjort i klubben.
Deretter vises tidsplan for dagen.
Klubbveilederne presenterer seg kort og det gjøres noen avklaringer for hva dagen handler om,
men at andre diskusjoner gjerne tas i uformell ramme.
NPF går videre inn i å gjøre et kort sammendrag og oppsummering av det som skjedde på forrige
klubbmøte (vintersamling den 16. januar 2016).
Resultatet fra forrige møte gjennomgås og presenteres både i referats form samt med bilder fra
arbeidet som kom fra det møtet.
-

Videre oppgave er å avklare forventninger til denne helgen. Dette skrives på gule lapper i
flere farger.
Det gjøres også en kalibrering av hva som har endret seg siden sist, hva som eventuelt kan
tilføyes i forhold til status på møtet.
Det kommer ingen innspill til endringer.
Korte replikker og noen diskusjoner blir gjennomført for å få de oppmøtte til å se hva som
ble gjort sist slik at en kan fortsette med mest mulig likt utgangspunkt.
(Oppdatering/Kalibrering av dem som ikke var på vintersamlingen).Vi gjennomgår klubbens
visjon og verdidokument og har diskusjoner rundt innhold og hva de forskjellige punkter
betyr for hver enkelt og klubbarbeidet.

I organisasjonsplanen står følgende: idrettsglede – felleskap – helse - ærlighet
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Gjennom gruppearbeid kom vi frem til at dette er innholdet i klubbens verdier:

Med disse verdiene som bakteppe jobber 4 grupper fram handlingsplaner for følgende 4 tema:
1.
2.
3.
4.

Ressurser, både ta vare på de vi har og å rekruttere flere som vil å bidra.
Organisasjon, bruke ulike greners fellesnevnere for å skape helhet og fellesskap.
Aktivitet, utvikling av barn- og ungdoms tilbud.
Questback

Gruppene har konkretisert handlingsplaner og det er satt både tidslinjer og ansvarlige for
prioriterte oppgaver.
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Søndag 13. november 2016
Dagen startes med et kort framlegg om «Inspirasjon til padling».
-

Konkret spørsmål i forhold til bruk av kano
o Dersom vi tilrettelegger for å få utdannet aktivitetsledere i SKK, vil dette da bli brukt for å
skape et miljø for kano?
Svar:


-

Det er først og fremst en mildere form for padling i forbindelse med introduksjon av
padling for enkelte grupper.
 Kano er pr i dag ikke en aktivitetsgruppe i SKK, men det kan vedtas opprettet på
årsmøte ved ønske.
Oppfordring til å ha mer aktivitet på slike møter
o Aktivitet skaper rekruttering og inkludering
o Aktiviteten er vår felles plattform for å møtes i klubben

I del 2 «Inspirasjon til padling» fortelling om våre (Svein og Gry) sine egne erfaringer om hva tilrettelegging
for funkis kan bety for padleglede. Menneskemøtene, fellesskapet, løsningsorienteringen, gleden, og ikke
minst bevisstgjøring av hvordan padleteknikk utføres og læres bort.
Det vises bilder fra bl.a. Arctivity 2016 med kommentarer og historier rundt hva deltakerne møter, hva de
opplever og viser gjennom det å få muligheten til å padle. Bildene sier veldig mye mer enn hva vi kan
formidle gjennom ord.
-

Det gis tilleggsinformasjon om hvilket tilbud NPF og idretten har gjennom kurs, samlinger og utstyr
for tilrettelegging for funkis i klubb.

Deretter er det pause og padling med test av forskjellige typer årer, kajakker/kanoer. Kort sagt en flott
avslutning på en intens helg!
Styremøte Stavanger kajakklubb 2016/2017

Sist oppdatert 10.01.17

Møter fremover
Møte
FNF – faglig råd
NPF Styremøte og Stormøte
NPF Ledermøte flattvann
SKK Styremøte
SKK Arbeidsmøte
SKK Styremøte
NPF Styremøte
SKK Arbeidsmøte
FNF Samling
SKK Styremøte
NPF Styremøte
SKK Arbeidsmøte
SKK Styremøte
NPF Styremøte
SKK Arbeidsmøte
SKK Årsmøte
NPF Ting

Dato
30. november
2.-3. desember
3. desember
5. desember
Dato?
9. januar
Dato?
23. januar
3.- 4. februar
6. februar
Dato?
27. februar
13. mars
Dato?
6. mars
20. mars
25. - 26.mars
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Merknad
Ingunn eller Hanne
Ingunn
Øyvind Sørbø deltar
Styret m/vara
Gro og Ingunn
Trine – meldt forfall (endre dato?)
Ingunn
Gro og Ingunn
Ingunn og Hanne? + evt ny DL?
Styret m/vara
Ingunn
Gro og Ingunn
Styret m/vara
Ingunn
Gro og Ingunn
Styret m/vara
Ingunn + 2-3 delegater?
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