
 
 
 
Referat fra styremøte i Njørd onsdag 22. januar kl. 19.30. 
   
Tilstede: Hele styret. 
 
1. Faste poster:  
- Referat fra forrige møte godkjent. 
- Økonomi: P.t. 3 500 i minus. 100 000 på konto, ca 50 000 går til elektriker. Fått 
momskompensasjon for nyenaustet i 2019. Noe utstående for medlemskap, ikke oversikt 
pga datasystem Spoortz har havarert. Kontingentkrav sendes ut når mulig (se punkt om nytt 
medlemssystem). 
 
2.  Status flattvann/hav 
Flattvann: Treningsprogram er nå kommet opp for alle klasser. Det er til stor hjelp å få 
helhetlige programmer fra Padleforbundet. Lettere å håndtere. God trening men ingen 
jenter vintersesong. 
Påskesamling i Flekkefjord som vanlig. God gjeng dyktige ungdommer skal dit.  
- Rekruttering av jenter til helårstrening er vanskelig. God plass i Steckmesthallen.  
Styret er opptatt av å jobbe for bedre jenterekruttering. Det er et mål å prioritere flere 
aktive jentepadlere. Einar følger dette opp til neste styremøte. Det avsettes midler til å få 
dette til. Ønsker publisitet i avis når påmeldingsliste kan legges frem.  
- Trenerrekruttering viktig. Det søkes å sette opp 4 trenerkurs /aktivitetslederkurs med 
førstehjelp. Vi må jobbe aktivt for å få flere utdannende trenere. Førstehjelpskurs kan tilbys 
alle medlemmer.   
- Foreldregruppen: Er en viktig ressurs for klubben som ønsker å bidra. Katrine i samarbeid 
med Torgeir tar initiativ til samling i naustet for foreldre og aktive. Einar, Katrine, Torgeir og 
Kristoffer deltar, eventuelt Katinka.  

  
Hav: Deltakertall per 22. januar 2020: 64! 32 på lyspadling i Vågen, 20 på tirsdagspadling 
21.01 og 10 14.01 og to 7.01 (dårlig vær). Ressursgruppe hav har planleggingsmøte 27. 
januar. Terminliste presenteres på medlemsmøte etter påske.  
   
4. Naustet (kaier/uteområde/garderober) 
- Kaiene trenger vedlikehold. Midlertidig løsning fortløpende. Bjørn kaller inn til dugnad.  
- Tak over tilhengeren dugnad vår/sommer. Dugnad, materialkostnader påløper. 
- Finne løsning for oppbevaring av bensin og påhengs til følgebåtene. 
- Arkitektstudent Vetle Sørbø er godt i gang med tegninger etc til påbygg naust. 
-  Annet: Einar kontakter Bergen fengsel vedr at styret ønsker å ikke fornye avtalen om fem 
plasser i naust. 
 
 
 
 



5. Årsmøteforberedelser. 
 - Årsmøte 19. februar hos Morten Husa i Eidsvåg fabrikker. Årsrapport på nettsider og face 
innen 12. februar. Invitasjon sendes ut v/Torgeir/Torill.  
Vanlig arbeidsfordeling: Atle økonomi, Bjørn naust, Torgeir flattvann og kurs, Ressursgruppe 
hav tur/hav (Bernt). Torill syr sammen, Einar godkjenner – alt innen 10. februar.   
Valgkomité Linn Sofie Toppe og Bernt Solheim. Einar kontakter dem.  
- Innslag på årsmøtet: Kristoffer viser bilder og forteller om opplevelser i Kina. I tillegg håper 
vi å kunne presentere tegninger til påbygget naust  
    
6. Samhandling med BOF  
- Einar får til et møte snarest vedr. aktivitet.   
   
7. Nytt fra padleforbundet og idrettsrådet 
- Ny idrettsmelding styrt av de store forbundene (fotball, håndball). Padleforbundet jobber 
for å beholde dagens ordning når det gjelder fordeling av midler.  
  
8: Nettsidene. Innspill om nye nettsider fra Torgeir og Kristoffer 
- Bakgrunn: Njørds nettside delvis ute av drift. Spoortz, nettsideleverandør fikk serverkrasj i 
desember, 600 nettsider ble berørt. Medlemsdatabasen reddet. 
- Kristoffer presenterte tilbud fra StyreWeb, et liknende system, og viste hvordan vi kan 
bygge Njørd.no gjennom dette. Fastpris 9000,- pr år + transaksjonsgebyr (7300,- i årgebyr 
nå). Overgang ca 5000,-. Styreweb har funksjonelle påmeldings- og betalingsløsninger og vil 
forenkle påmeldinger til alt fra introkurs til samlinger. 
- Kristoffer, Atle, Torgeir Bjørn og Bernt sammen John Elter (kjenner programmet) tar en 
runde på dette snarest. Torgeir og Kristoffer kaller inn til møte.  
 
9. Annet 
- 140 års jubileum: Påmeldt til hovedprosesjonen. Sette av noen jubileumsmidler. 
Torgeir/Torill/Bjørn samarbeider om vimpel til flaggstangen, som bør fornyes. Vimpel 
viktigst, samt «vinkevimpler» til 17. mai. (Morten Amundsen i A2G er kontaktet). 
 
 - Til alle: Sett opp ca antall dugnadstimer, fra maling og kosting til møter og planlegging 
til årsmelding og statistikk.  
 
Neste styremøte: Torsdag 16. april kl. 19.30. Møtes på årsmøtet! 
  
Bergen 25. januar 2020 
  
  
 For Einar Drægebø 
 
Torill Refsdal Aase 
  
  
  
  
 



  
  
  
  
 


