
STYREMØTE 24. februar 2003  
 

 

 

Tilstede: Rune, Tore, Geir, Tove, Maren, Frank  

 

Saksliste: 

 l   Arbeids fordeling i styre.  

2    Kursing  

3   Turopplegg  

4   Trenings avtale Grytten  

5   Naustet  

6   Finansene  

7   Neste Styremøte  

8 Låsesystemer  

9 Eventuelt 

 

l   Arbeids fordeling i styre. 

Webside- oppdatering- gruppe: Rune, og forslag om Roald og Laila.  

Naust gruppe: Tore, Geir og Rune  

Vedlikehold av utstyr: Tore, Geir og Rune  

Kasserer: Tove  

Kontakt korrespondanse: Rune  

Levere ut kajakkene: Rune  

Tur gruppe: Lars Bjarte, Roald og Maren  

 

2 Kursing 

Klubben har grunnkurs 4 -6 April og 25-27 April  

Rune har kurs i Askvoll (Njord) ifra 14 april  

Sogndal Folkehøgskole tenker på sjølvbygger kurs i kajakk (Ca 6000 kr) Er noen interessert??  

(Meldt det til Maren)  

 

Mini kurs /Åpen dag -søndag 23 mars fra kl I 800 til 2100/2200  

 

Grunnkurs blir i regi av klubben -  

Det ble bestemt at kurspenger blir hevet fra 700 kr til 1200 kr eks. utstyr  og 1500 kr inkl.  

Instruktørene får ca 700 per pers og resten går til klubben.  

 

3 Tur forslag:  

Solund 1-3 mai (sikker)  

Runde (org. Frank)  

Hytte Stavøy (Geir)  

Søndagsturer  

Kajakktur til Bergen (Tore)  

 

Torsdag trening :møt presis (Start kan være på forskjellige plasser)  

 

4 Trenings avtale Grytten 

 Rune undersøker tilbud  

 



 

5 Naustet  

Vi starter med naust jobbing om ca 2 veker / Dugnad start ! Sand som blir skrapt vekk blir brukt som 

avretting Innredning jobb starter når veggene er ferdige  

I løpet av Mars står Naustet Ferdig (påske????) Åpning blir 27 mai!!!!  

 

6 Finansene  

Rekneskap ble gjennom gått i styre = in balanse  

og blir send som vedlegg når medlemskontigent blir send + årsmelding. 

Der kjem 2 separate regnskap, eit for klubben og eit for naustet  

 

7 Neste styremøte onsdag 2. april Saksliste: Åpning av Naustet  

 

8 Låse system er en styresak! I Rune undersøker kostnader og muligheter og presenterer det i 

styre  

 

9 Eventuelt 

 Evt. rulle kurs blir til sommeren eller seinere i haust (Rune og Roald)  

 Aktuelt tema for klubbmøte :reparasjon av glasfiber kajakk  

 Turgruppe får ansvar for oppdatering av webside oppslags tavla  

 Se på www.niord.as angående aktivitétslederkurs og padle opplegg i påske Padle symposium!!  

 
 
Frank Robert Zwijnenburg  
 

 


