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Styremøte nr. 5/2020   

 

Styremøte på Damehuset, Tjuvholmen onsdag 15.04.20 kl. 1800-2030 

 

Tilstede fra Styret: Arne Hansen, Tor Sæming Eng, Wolfgang Scherzer, Solveig Hauge, 

Sverre Nordhagen og Per Olav Lund. 

 

Ikke tilstede/meldt forfall:  

 

 

Agenda: 

 

1) Godkjenning av forrige styremøtereferat nr. 4/2020 
 Dette ble godkjent, og kopi blir hengt opp i rokorridoren samt kopi til Erik som legger 

 dette ut på nettsiden vår. 

 

2) Status klubbsituasjonen samt status byggeprosess 

 Arne orienterte om at klubben fremdeles følger de pålegg/anbefalinger som er gitt av 

  

 NIF, Hamar kommune og idrettskretsen vedr. Corona-epidemien. Oppslag er satt opp 

 på hele klubbanlegget samt et det er gitt utførlig info på nettsiden vår samt vår 

 brukerside på FB. Regler/pålegg i dag muliggjør aktivitet med inntil 5 personer med 

 minimumsavstand 2 m, samt at vanlige smittevernsråd vedr. hygienen følges. Dette 

 omfatter bla. vask av materiell før og etter bruk, samt vask før og etter bruk av 

 aktivitetslogg. Det er ennå ikke lov å bruke treningsrom, dusj og garderrober. 

 Tilbakemeldinger viser at medlemmene lojalt følger opp dette. 

 

 Når det gjelder status byggeprosjektet, så orienterte Arne om at han og Tor nå har 

 klargjort selve byggesøknaden, samt at nabovarsel er sendt Hamar kommune som 

 eneste aktuelle nabo. Svar på varselet v/eiendomsavdelingen i Hamar kommune er 

 allerede mottatt. Kommunen har ingen bemerkninger til bygging av tilbygget som 

 nabo. 

 Arne og Tor avventer avklaring vedr. ansvarsrett v/medlem Per Ingar Østvang før 

 søknaden sendes kommunen 

 Wolfgang informerte om at han nå ville sende ut krav om medlemskontigenten. Ved 

 betalingsvansker grunnet Corona-epidemien er det mulig å ta kontakt med Wolfgang 

 for å lage en tilpasset avtale om innbetaling. 

 

      3) Aktivitetslista 

 Styret gikk gjennom aktivitetslista, og det ble bestemt at denne skal legges ut på 

 nettsiden. Ut fra Corona-situasjonen vil den inneholde en del forbehold og være 

 avhengig av de retningslinjene helsemyndighetene bestemmer for generelt smittevern 

 fremover. Imidlertid mente styret at man fint kunne avholde sesongåpning, dette med 

 grupper på maks. 5 personer og med angitt avstand. Det samme vil gjelde salgsdag den 

 31 mai, dette også med grupper på maks. 5 personer. Imidlertid må man avvente 
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 avholdelse av kurs både innen padling og roing, idet dette forutsetter nærkontakt 

 mellom instruktør og deltager. Det samme vil gjelde 

 

 

  klubbdager/klubbkveld på onsdager Styret bestemte at aktiviteter generelt som 

 muliggjør grupper på maks. 5 personer med angitt avstand er aktuelle å gjennomføre. 

 Styret vil holde medlemmene oppdatert til enhver tid på nettsiden vår samt FB. 

  

       4)  Eventuelt 
 

 a) Korreksjoner på nettsiden vår 
 Ved gjennomgang viser det seg at info om styremedlemmenes funksjoner på nettsiden 

 ikke er korrekte/oppdatert. Tor fikk ansvaret for å ta kontakt med nettredaktør for å få 

 rettet opp dette.  

  

 b) Vedr. spørsmål om revisor/kontrollkomite fremkommet på årsmøtet 
 På årsmøtet fikk styret i oppdrag å sjekke ut revisorrollen i forhold til 

 kontrollkomiteen. Roklubbens vedtekter/lover er gjennomgått, og det er klart at det er 

 kontrollkomiteen som har ansvar for revidering/kontroll av regnskapet. I denne valgte 

 kontrollkomiteen sitter nå vår tidligere revisor, Kjetill Mellum, så styret antar at han 

 vil ha ansvaret for denne jobben, men denne gang i egenskap av medlem i klubbens 

 kontrollkomitee. Arne fikk ansvaret for å varsle leder av kontrollkomiteen om denne 

 avklaringen. 

 

 c)  Hva ligger bak begrepet «erfaren padler»? 
 Per Olav bragte dette begrepet på bane, og styret diskuterte hva dette egentlig innebar. 

 Det er ofte vanskelig å definere dette da det finnes padlere som har padlet i mange år, 

 og som egentlig ikke innfrir kravet til sikkerhet og kyndighet i spesielle farvann. På 

 den annen side finnes det padlere med kort fartstid, som har tatt flere kurs, og som helt 

 klart innfrir de samme kravene. Styret diskuterte behovet for ev. å kreve bestått 

 introkurs før de får lov å padle i klubbregi. Kostnadene til kurs kan da ev. legges inn i 

 medlemskontigenten. Styret vil vurdere dette videre, men var klare på at et ev. krav 

 om kurs ikke kan ha tilbakevendene kraft i forhold til gamle medlemmer. 

 

 d)  Hvilke nye kajakker bør klubben ev. kjøpe? 
 Dette er et kjent tema i klubben, og det er ofte vanskelig å bestemme seg for hvilke 

 kajakker klubben skal kjøpe inn. Styret omerindret vedtatt prosess for innkjøp av 

 kajakker: det skal innhentes anbefaling fra instruktørpoolen v/ Per Olav, 

 repr./vedlikeholdsgruppa v/Sverre Nordhagen, plassansvarlig v/Stein Hval og kasserer 

 v/Wolfgang om vi i det hele tatt har råd til innkjøp. Etter at dette er innhentet 

 vedtar styret ev. innkjøp. 

 Styret presiserte også klubbens prinsipp for innkjøp, nemlig at klubben skal ha et 

 normalt spekter av kajakktyper som kan tilbys medlemmene. Det er ikke alle som kan 

 kjøpe egen kajakk, og det er derfor viktig at klubben har materiell som kan brukes av 

 disse. 

 Solveig foreslo også å sende ut en forespørsel til alle medlemmene for å se om det var 

 spesielle ønsker eller behov for kajakker/utstyr. Solveig tar ansvaret for dette videre. 
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 e)  Salg av kajakker som ikke er i bruk 
 Wolfgang har laget liste over brukshistorikken for kajakkene. Styret var samlet enig i 

 at kajakker som ikke hadde vært i bruk på lenge kunne selges, dette for å frigjøre plass 

 til kajakker som jevnlig brukes av medlemmene. Stein Hval og Sverre Nordhagen tar 

 ansvaret for å lage en «salgsoversikt». Per Olav sjekker med instruktørpoolen om de 

 har behov for å beholde noen kajakker til kursbruk. 

 

 f)  Ny reparasjonsansvarlig 
 Styret er klar over at Sverre tidligere har hatt ansvar for reparasjon/vedlikehold av 

 klubbkajakkene. Sverre sitter nå i styret som hussjef/materialansvarlig, og har nok 

 gjøremål knyttet til dette. Styret var enig i at man skulle finne en erstatter for Sverre. 

 Forslaget lød på Steinar Nerem. Sverre tar selv kontakt med Steiner om dette, og gir 

 tilbakemelding til styret. Som før blir denne jobben belønnet med gratis medlemsskap 

 og en gratis båtplass. 

 

 

 

 Tor Sæming Eng 

 Referent 


