Oslo elvesportsklubb
Styremøte 5 - 2012

Dato: 16.10.12
Sted: Peppes Pizza, Aker Brygge
Møteleder: Jonas
Til stede:
Ikke til stede:

Jonas, ,Anni, Kenneth, Annki
Sonja, Øyvind, Ann Kristin

Saksliste
Sak 1

Ansvarlig
HMS rutiner og krav.

Sak 2

Vi gikk igjennom deler av HMS dokumentet.
Vi må forbedre rutiner ved felles klubbturer, hvor styret han ansvar.
Det skal sendes ut et skjema til alle som melder seg på tur,for å få
en oversikt over nivået, når de hadde sikkerhetskurs sist, de under
18 år må ha underskrift av foresatte. Om de har våttkort. Hvilken
erfaring de har med redning i elv.
Minne alle på å ta sikkerhetskurs, anbefalt hvert år.
Gå over sikkerhetsutstyr; flyteevne på flytevest m.m.
Arrangere redningsoppfriskning ifm OEK Open.
Kastelinetrening.
Medlemslista oppdateres med nærmeste pårørende.
Turleder har god oversikt før hver klubbtur. Lettere å vurdere
sikkerheten før turen.
Padleansvarlig og turleder har rutiner på at det finnes kasteliner i
båtene, mobil, kniv, nød proviant og flyteposer før turen.
Turleder og padleansvarlig har ansvar for å melde i fra om avvik på
turer. Dette skal gjøres på egent skjema.
Alle i klubben melder fra om avvik på turer, utenfor klubbens regi.
Alle i klubben må lese HMS dokumentet ved innmelding i OEK.
Medlemslista

Alle
Turleder/padleansvarlig.

Sonja
Medlemslista er oppdatert. Det er ca 145 medlemmer i klubben.
Følge opp de som ikke har betalt før 1.12.

Sak 3

Budsjett
Sonja var ikke til stede under møtet. Følger opp hvordan vi ligger an
på budsjettet på neste møtet. Sonja tar med oversikt fra banken
vedr. inntekter og utgifter. Styret kommer med forslag til budsjett
før årsmøtet.
Styret ønsker å bruke 7000 på to riverbord med svømmeføtter og

Sonja/styret / Anni

hansker. Anni har undersøkt priser.
Øke kontigenten til kr.550 . Kr 650 for familer. Kr 400 for
studenter.

Sak 4

Valg/valgkomiteen
Styret
Hvem står på valg i 2013?
Varsle valgkomiteen

Sak 5

Sak 6

Aktiviteter sommer 2013
OEK Open 1.helgen i juni
Trysil i pinsen
Sjoa 1,2,3,
Begna 1.helgen i oktober
Sjoa riverfestival
Veko

Styret
Jonas
Annki
Kenneth

Styret ved Anni og Jonas lager en lukket FB side. Letter for
medlemmene å følge med på aktiviteter.

Anni /Jonas

Basseng 2012 - 2013
Det er sjekket med Oppegård kommune i tillegg til Oslo kommune.
Fått avslag.
Vedtatt å bruke Hundsund bad. Jonas skal legge ut på OEK web/FB.
Vi må slke flere kommuner neste år. Hundsund bad er dyrt.
Anni søker Oppegård.
Jonas søker Oslo
Annki søker Ås
Jonas søker Lørenskog
Kenneth søker Bærum

Øivind
Jonas

Anni
Jonas
Annki
Jonas
Kenneth

Styret fordeler hvem som har vakt på Hundsund bad.
Sak 7

Høstfest

Sak 8

Vi har ikke lykkes med å få tak i Kalle. Må finne alternative
julebordsteder.
Anni sjekker ift lavvo
Kenneth sjekker ift leie av lokale
Tur vinteren 2013
Skituren i år går til Uvdal. Leiligheter til 10 – 12 personer. Holdt av 3
leilugheter. Det koster kr 500 pr.helg inkl.vask.
Styret legger ut 50% for depositum
Påmelding ved betaling.
Info på OEK Web og OEK FB.
Anni/Øyvind er turansvarlig

Anni
Kenneth

Sak 9

Muligheter for scooterkjøring for å kjøre off pist.

Øivind/Anni

Tur til Portugal
Anni er turleder
Jonas gor svar til Alex vedr.format på OEK web.

Anni / Jonas

Referent: Annki Daudon

