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Innkalt

Forfall

Styret
Liv Lorentsen
Erling Mong
Anne Leinum Pedersen
Ingvild Bowitz
Marit Nilsen
Kalle Eide
Vara
Sverre Torjusen
Daglig leder
Yngvar Skoland

Ikke tilstede i sak

X
Deltar under faste saker

Sak 34 – 18/19 Faste saker:
A
B
C
D
E
F
G

Godkjenning av innkalling og saksliste
Saker som skal behandles under eventuelt
Godkjenning av protokoll fra sist styremøte
Regnskapsrapport
Orienteringer om drift og aktiviteter v/DL
HMS
Gjennomgang av aksjonslisten

OK
Se sak 40
Ok
Kasserer raporterer
DL Informerer
Ingen innkomne skjema
Gjennomgått

Vedlegg

Sak 34 - 18/19 Faste saker
A. Regnskapsrapport
Likviditeten er god, men det er fremdeles noe utestående på medlemkomtigent o.l. Det kan
komme utgifter til fjerning av brygge i Sandvigå som ikke er tatt høyde for i budsjett.
Det er mottatt 5000,- i støtte fra Tasta Bydelsutvalg til innkjøp av flattvannskajakk.
Det er inne flere søknader om midler som ikke er ferdig behandlet enda.
B. Orientering av drift ved daglig leder.
Kursvirksomhet – Høstens siste grunnkurs er vanskelige å fylle opp, og ett kurs måtte
avlyses.
Årebyggekurset var fulltegnet.

Yogakurs er planlagt 18 nov. Med redusert deltageravgift for klubbens medlemmer.
Medlemsadministrasjon – det er sendt ut purring på utestående faktura.

Sak 35 - 18/19 Nettsider og mailsystem.
I forbindelse med at SKK nå er registrert på www.hundvaag.no både under bedrift og aktivitet, er det
mottatt tilbud frå Posuva.no om utvikling av nettsider, bytte til office365-pakke, ny email-løysing
mm.
Klubben bruker i dag billige (og bra) system, men det har ikkje vært fornyelse på noen år. Spørsmålet
er om klubben skal undersøke om det å bytta til andre leverandører kan gi effektiviseringsgevinst
som er større enn ei eventuell økt kostnad.
Dersom styret velger å holde på eksisterende system – hvordan skal vi da få utnyttet dei
bedre/smartere?

Vedtak:
Styret ønsker å beholde dagens nettsider og mailløsninger. Men det er behov for en gjennomgang og
oppdatering av artikler, innhold og menyer på nettsidene.

Sak 36 – 18/19 Utvikling av Møllebukta
SKK har engasjert seg i utvikling av Møllebukta-området med tanke på å sikre enkel tilgang også i
framtida.
På grunn av omlegging av vei, vil dagens parkeringsplass ved Møllebukta forsvinne. Det planlegges ny
parkering ved forsvarets kaianlegg med nedkjøring fra Reivheimsveien. Det er også forslag om
bygging av et vannsportsenter i området som skal huse forskjellige vannsportaktiviteter som SUP,
brettseiling, kiting, seiling, kajakk osv.

Vedtak:
Styret ønsker å følge opp utviklingen i Møllebukta videre.

Sak 37 – 18/19 Styrekurs
NIF vil holde styrekurs 28.11. I forkant av kurset vil Martin Lillehagen Hansen frå Padleforbundet
gjerne møte med klubben. Han er organisasjons- og lederutvikler.
Invitasjoner skal gå til?

Vedtak:
Invitasjon skal gå ut til aktive medlemmer i klubben for å bygge en bredere forståelse rundt drift av
klubb, ansvars og oppgavefordeling o.l.

Sak 38 – 18/19 Årsmøte FNF
FNF Rogaland Årsmøte 18-19.januar 2019. Fjordbris, Rennesøy
Deltakarar i tillegg til Marit?

Vedtak:
Avventer til programmet er klart.

Sak 39 – 18/19 Organisasjonsutvikling
Det ble jobbet videre med organisasjonsutviklingen.

Sak 40 – 18/19 Eventuelt
A. Orientering surfski – Helga 27-28 oktober ble det avholdt aktivitetslederkurs surfski i Arendal.
SKK hadde tre deltagere med på kurset, og det planlegges oppstart av våttkortkurs i surfski til
våren.
B. Regionsmøter – NPF har invitert til årets regionsmøter. Det er ikke satt opp møte i Stanger
dette året, og For SKK sin del blir det å reise til Kristiansand eller Bergen. Den generelel
stemningen i styret var at det ble litt fo rlang reisevei.
C. Vi har fått invitasjon til orienteringsmøte om tilskuddsordninger i Rogaland fylkeskommune.
Her har vi søkt om midler tidligere, men det avhenger av at vi har gode prosjekter å søke om.

Kommende styremøter:


26.november

