Styremøte – Oslo Elvesportsklubb
Dato:
Sted:

13.03.2012
Peppes, Løren

kl. 19.00

Hele styret med varamedlemmer samt utvalgsledere var invitert.
Møteleder:

Jonas

Til stede:
Ikke til stede:

Jonas, Annie, Sonja, Annki, Ann-Kristin, Kenneth
Sindre, Øivind, Håvard (SAR), Kristian (raftingutvalg)

Saksliste
Sak 1

Ansvarlig
Økonomi.
a)Status hvordan ser økonomien ut?
Gå igjennom budsjett (ikke alle var på årsmøtet)
Hva vil vi satse på fremover? Få bedre økonomi.
Langsiktige planer?
Sonja har ikke fått regnskapet fra Sæming ennå. Jonas og
Sonja skal ha møte med Sæming i morgen vedr. dette.
Gjennomgang av regnskapet utsettes derfor til neste
styremøte.
Budsjettet er ikke sendt ut til styret. Det må gjøres.
Gjennomgang av budsjettet utsettes derfor til neste
styremøte.
Styret må jobbe med å få bedre økonomi.
Noen pkt. det skal jobbes med:
• Sende ut medlemskontingent/forespørsel til
gamle medlemmer. Finnes en medlemsliste fra
2010 som kan brukes. På denne lista er det ca 170
navn.
•

Sende ut ”dette får du for medlemskapet” brev
til nye og gamle medlemmer. Info. om turer, bølga,
lån av utstyr, tirsdags-treninger på Randselva,
kurs, bassengtrening, andre aktiviteter etc.

Sonja

Jonas

Ann-Kristin mailer medlemsliste
til Sonja.
Sonja sender ut brev/info/
medlemskont. til gamle
medlemmer
Styret i fellesskap

•

Flere på grunnkurs. Bedre og mer informasjon om
kursene. Også legge ut på Fri-flyt.

Jonas har ansvaret for grunnkursene, men styret må i fellesskap passe på at det kommer ut
informasjon om kursene.

•

Vedlikeholde avtalene med Sjoa kajakksenter og
Hode over vann slik at de forsetter å sende
medlemmer til oss etter kurs

Styret
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•

Informere bedre til medlemmene om at det er
mulig å ta med seg venner og bekjente til rafting
på Sjoa-turene.

Styret/turansvarlig

•

Purre medlemskontingenter

Kasserer

•

Vurdere å øke medlemskontingenten noe. Den er
lav. Dette må godkjennes av årsmøtet og fremmes
eventuelt som en sak til årsmøte neste år.

Styret

b) få opp medlemstallet
Se pkt. a)
c) Bli flinkere til å holde orden på raft inntekter, ha
med oppdatert medlemsliste og følge opp at alle
deltakere på turene har betalt årsavgift. Ha med
kvitteringsblokker på turene.

Sak 2

Turansvarlig i samarbeid med
kasserer.

Nye medlemmer
a) hvordan får vi opp medlemstallet
Se pkt. 1
b) hvordan vil vi ta vare på de nye medlemmene i
klubben vår?
Bedre informasjon om turer og eller andre aktiviteter
klubben holder på med.
Tirsdagstreningen på Randselva – den som har vakt MÅ
møte eller skaffe stedfortreder.

Sak 3

Aktiviteter
a)kurs aktiviteter:
i) Rullekurs i basseng?
- mer aktivitet i bassenget!
Mer organisert aktivitet i bassenget. F.eks rullekurs, polo,
teknikktrening. Det bør settes opp en ansvarlig for hver
bassengtrening som har ansvaret for dette.
Bassengtreningene avsluttes til påske og punktet følges
opp til høsten. Dersom noen fra styret er på de siste
bassengtreningene bør ta ansvaret for å dra i gang
aktiviteter.
Generelt basseng
Bassengleie er den største utgiftsposten til klubben. Det
ble diskutert om vi skal se på andre muligheter for
bassengleie enn gjennom Oslo Kommune. Kan være en
mulighet. Følges opp på neste styremøte
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ii) Kurs ledere
Det må skaffes en oversikt over godkjente instruktører i
klubben.
Vurdere om vi skal utdanne flere når vi har oversikt over
disse

Jonas

b) Generelle aktiviteter:
i) Mer konkret oppfølging av aktiviteter
Få til enda bedre organisering av turer.
• Felles transport?
• Forskjellig fokus som for eksempel
teknikk, bakevjehopping etc?
ii) Hvem kan ta ansvar for turene.
iii)Turledere
Trysiltur: Sonja/Kenneth
Det må bestilles overnatting.

Annie sjekker opp pris på
buss/minibuss.

Jonas kontakter Galten Gård

Sjoa 1: Annki
Sjoa 2: Jonas
Sjoa 3: Kenneth
Det skal lages en instruks for turansvarlige, slik at de ikke
er i tvil om hvilke oppgaver de har.

Sonja og Kenneth lager et utkast.

iv) Dato for de neste styremøtene

8. mai kl. 18.00 på Randselva

v) Dugnad, dato(er)?
•

•

Det vil bli arrangert dugnad i forbindelse med
bølga i Randselva i midten av april. Nærmere dato
kommer
Eventuell dugnad i boden på Austjord avgjøres av
materialforvalter.

Ann-Kristin/Runar/Øivind
Øivind

vi) OEK-Open?
•
•
•
•
•

OEK-Open arrangeres i Randselva sammen med
åpningen av bølga.
Skaffe sponsor/premier
Ta kontakt med Leiv Vidar
Overnatting, ta kontakt med Ringerike
Kommune/grunneier
Forskjellige aktiviteter. Avklares på neste
styremøte

2. juni
Annie
Annki
Ann-Kristin

vii) Noe felles opplegg for Sjoa River festival og Veko i
Voss?
Prøver å få til en felles camp. Finne en i klubben som kan
være kontaktperson.
Avklares på neste styremøte.
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Sak 4

SAR
a) status
Info fra gruppa (mottatt på mail i forkant av styremøte):
Av aktivitet akkurat nå, så holder vi bl.a. på å se på
radioer til gruppen. Det kan derfor hende at vi om ikke
lenge vil bruke de pengene vi fikk tildelt fra Stormbergstipendet som ble satt inn på klubbens konto i fjor høst.
Sikkerhetskurs (mottatt på mail i forkant av styremøte):
Kristian og Marcus har planer om å arrangere
sikkerhetskurs med en teorikveld 17-21.04, og en
praksisdag i en elv i nærheten den 5. Mai.

Sak 5

Bølgeprosjektet
a)Statusoppdatering av Ann Kristin
Det er søkt om kr 350.000,- fra Sparebankstiftelsen
Ringerike Hadeland. Svar ventes i slutten av mars.
Planlagt oppstart etter vinteren ca 10. april. Det vil da bli
en større dugnad i forbindelse med bygging og opprydding.
Vi må jobbe for å få noe inntekter på bølga.
Det ble luftet muligheten for sette opp et
skilt/støttekasse e.l. vedr bruken av bølgen hvor vi gir
informasjon om kontonr folk som bruker bølgen kan sette
inn f.eks kr.50. på.
Ta kontakt med OSI, om de er villige til å betale f.eks kr
3000 i året.
b) OEK Open/ åpening av bølgen - finne dato/opplegg
m.m.
Se pkt. 3-b-vi.

Sak 6

Sak 7

Utstyr
- Ha god oversikt over utstyr. Telle opp fra klubbhuset og
i Heidal. Noen som har utstyr liggende hjemme?

Øivind

Eventuelt
a) Lapping av raft.
En raft er full av hull. Kostnadsestimat ca 7.000,-.
Sjekke opp priser andre steder for å prøve å få reparert
raften billigere.
b) Grunnkurs 1
Holdes i perioden 19. – 23. mai dvs før Trysilturen.
Jonas organiserer dette.
Følges opp på neste styremøte mhp endelige datoer,
instruktører, påmeldinger etc.

Annie ringer Gaus

Jonas

c) Andre turer
Kristian og Øivind S planlegger en Valdrestur 12-13 Mai.
Inkluderer padling fra grad 2 og oppover.
Trenger eventuelt bistand med de «ferske» i Begna.
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Info kommer.
Inkluder Elver (vannstandsavhengig)
Begna, grad II
Urula, 3-4 (nedre grad 3)
Etna, 3-4 (5)
Åslielva, grad 4
Eventuelt andre elver i området.
d) Elvebrett
Tilby tur med elvebrett på turer og arrangementer
Annie sjekker opp priser etc innenfor de rammene som
ligger i budsjettet

Referent:

Annie

Ann-Kristin Utengen
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