Protokoll styremøte nr. 02
Kisteneset 15, 29.04.2019 kl.18.00
Innkalt

Styret
Kristin Hvidsten
Kalle Eide
Anne Leinum
Marius Harlem
Marit Nilsen
Ingvild Bowitz
Einar Reinsnos
Kjell Arild Orheim
Vara
Annette Kleppa
Rune Sivertsen
Daglig leder
Yngvar Skoland

Forfall

x (se sak 01-19/20)

Sak 13 – 19/20 Faste saker:
Godkjenning av innkalling og saksliste
A
B
C
D
E
F
G

Ikke tilstede i sak

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

Saksliste ble sendt ut med
feil saksnummer, disse er
rettet opp i protokollen
se sak 23-19/20
Godkjent med kommentarer
utgår
DL orienterte styret
Ingen innkomne saker
Oppdatert med nye frister
og ansvarlige

Vedlegg

Sak 13-19/20
E
Jobbet mye med medlemsadministrasjon, det har vært både inn- og utmeldinger i perioden.
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G
Liste over kommende arrangementer som ble lagt fram av Kalle
27.april - Emmaus
05. mai - Naturdag
15 juni - Havnelangs
16. juni - Lions (Vaulen)
Miljøsøndag midt i september

Sak 14-19/20 - Klubbens kursvirksomhet
Ordinær kursvirksomhet - statusoppdatering
Havkurs
- liste fra deltaker.no presentert av Kalle som viser antall kurs og antall påmeldte per
dags dato
- kursene fylles ikke opp med en gang, vi må alle promotere og være flinke til å dele.
- Trenger drahjelp til introkursene for å få flere deltakere. Viktig å få med folk slik at vi
får gjennomført disse kursene
Surfski
- et kurs på våren, 9 av 10 allerede påmeldt
- et kurs på høsten, ingen påmeldt foreløpig
- prøve oss fram med flere kurs
Rullekurs
- kurs i sjøen planlegges
Kursvirksomhet opp mot bedrifter
Det ble diskutert hvordan vi skal gjøre dette og på hvilke premisser.
Vedtak
Gruppe opprettes som ser se på et opplegg og presentere et eventuelt opplegg på neste
styremøte.
Medlemmer - Kalle og Marius og Rune. De vil også spørre Einar B
Sak 15-19/20 - Båtleie
Gjennomgang av klubbens båtleieordning med tanke på klargjøring av rutiner
Dagens ordning ble presentert av Kristin. Denne er tungvint og veldig arbeidskrevende når
det gjelder medlems- og kodeadministrasjon.
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Vedtak
Ingvild, Kristin, Marit og Kalle ser på dagens ordningen, sjekker hva som er fakturert og at
dette er ok og riktig.
Sak 16-19/20 - Kombikurs
Innspill fra instruktører om å opprette en ny kursmodell
Diskusjon rundt kursmodellen. Hva tilbyr den og hva tilbyr vi medlemmene i etterkant
Vedtak
Vi ønsker dette som en aktivitet, ikke en kurs. Arrangeres eventuelt som åpen dag flere
ganger i året. Styreleder får ansvaret for å ta saken videre med de involverte instruktørene.
Sak 17-19/20 - Klubbens grupper
Statusoppdatering fra gruppeledere/styrekontakter
● Innkjøpsplaner, dersom det foreligger
● Informasjon om utgifter, dersom det foreligger
● Bør det settes opp en felles terminliste for klubbens aktiviteter?
Statusoppdatering
Surfski - Marit
- Surfskitrening startet i påsken og det er trening hver mandag
- Kurs (6 timer i ei helg, 6 mandager a to timer). Går parallelt med mandagstrening
- Må gjøre innkjøp for å ha utstyr til å kjøre kurs
Polo/Elv - Marius
- Norgesmesterskap i Badedammen, siste helg i juni. Her må vi profilere oss
- Sjekka svømmehaller. Det er ønskelig å få til et godt svømmehallsamarbeid
- Solborg / Kannik
- utfordringer med lagerkapasitet. Et skur på Solborg, må få til noe i nærheten
av ny svømmehall
- Vitalisere Elv. Få til egen aktivitetsleder i SKK. Jobber tett med Bjerkreim. Ønsker å ha
flest elvekajakker i tilknytning til Bjerkreimselva
Rull og tull
- trenger flere kajakker for små folk
- trenger flere grønlandsårer
Hav
- kursene går sin gang
- kommer forespørsler om flere typer kurs, som det jobbes med
- onsdagsturene er i gang, tidligere enn før
- søndagsturer går også sin gang. Legges ofte opp til langturer siden en har bedre tid
- møte om turer tirsdag 30. april. Vil ta opp fart og lengde og hva som kreves for å
være med på de forskjellige turene
- gjennomgang på alle kajakker. Fikset utstyr. Laget oversikter på utstyr
Flattvann
- hatt møte i barnegruppa
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Har begynt på vannet (Line, Sverre og Cæsar). En stamme på 6 stk, bør være opp mot
10. Hvordan får vi det til?
Faste aktiviteter. Få, men gode aktiviteter er viktig.
Har fokus på sikkerhet. Følgebåt - jobber med å få fart på denne, motor må overhales
introkurs - mange færre enn før
Strever med å få folk på vannet slik at vi er synlige
Introaften på Stokkavannet for instruktør er ønskelig

Terminliste
- Dette bør vi få på plass, hvordan får vi det til? Hva gjør vi?
Vedtak
- vi legger opp en felleskalender for alle gruppene
- alle gruppeledere er ansvarlige for å legge inn det som gjelder for dem
- alle gruppeledere/ansvarlige får tilgang til å opprette/holde ved like
- Daglig leder legger opp kalender og gir tilgang
Sak 18-19/20 - Profileringsarbeid
-Mediestrategi
-Bruk av sosiale medier
-Klubbens nettsider
-Åreblad
Medie- og kommunikasjonsgruppa (Marius, Kalle, Marit og Susanne )
Det er viktig med profileringsarbeid. Gruppa har ikke hatt møte ennå, men vil skje snarest
Vi er flinke på facebook, men hva med andre medier? Vi må være på de plattformene hvor
folk er, f.eks Instagram, Twitter og Snapchat.
Åreblad er revitalisert. Alle må svare på mail fra Susanne (presentasjon av styret) i løpet av
uka.
Sak 19-19/20 - Husgrupper for klubbhuset på Kisteneset
1. Opprette en gruppe som har ansvar for utomhusområdet og teknisk/vedlikehold
klubbhus
2. Opprette en gruppe som har ansvar innomhus, fylle huset med aktivitet
3. Trimrom klubbhuset; surfskigruppa ønsker å ha ansvar for trimrommet på Kisteneset
Vedtak
1. Utegruppe opprettet - Einar, Kjell Arild og Rune stiller fra Styret. Trekker inn flere fra
medlemsmassen
2. Innegruppe opprettes - Kristin spør medlemmer av en tidligere husgruppe
3. Trimrom - Surfskigruppa får ansvaret for trimrommet på Kisteneset.
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Sak 20-19/20 - NC Surfski
NC finner sted i september, arbeidet med å planlegge arrangement bør snart begynne.
Forslag til vedtak; de styremedlemmer som ønsker å være med i NC-komite, eller være med
å finne egnede personer og samarbeidspartnere til en NC-komite, gis mandat til det.
Vedtak
Forslag til vedtak vedtatt. Marit og Marius fra styret er med i komiteen, og de har mandat fra
styret til å finne både nye medlemmer og samarbeidspartnere til NC-komite og NCarrangement.
Sak 21-19/20 - Vask av klubbhuset på Kisteneset
I budsjettet er det satt av midler til vask av huset. Dersom styret ønsker en ordning med
husvask, hvem skal utføre dette arbeid? Kan det være en ide å søke etter en skoleungdom til
å utføre arbeidet?
Vedtak
Ordning med å betalt husvask vedtatt. Arbeidsavtale må opprettes for den som skal ha
jobben. Kjell Arild følger opp.
Sak 22-19/20 - Forespørsel om deltakelse på eksterne arrangementer
Er dette aktuelle arrangementer for SKK å delta på?
-Rennesøydagen
-Multisport på Kvitsøy
-Vannsportdag på Bersagel
Vedtak
Vi ønsker ikke å delta på de tre arrangementene og sier nei.
Når det gjelder Vannsportdag så kan det være interessant i en surfskisetting. Helga passer
ikke i år, men det kan være aktuelt seinere.
Sak 23-19/20 - Eventuelt
Anthonstiftelsen - rettet mot barn og unge - skal vi søke? frist 2. mai.
Vedtak
Søker ikke i år, legger info på årshjulet slik at vi kan søke neste år
Årebyggerkurset går som planlagt
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