
   
  

Referat fra styremøte i Njørd Ro- og kajakklubb  
Tid: 19:30-21:30       Sted: Njørd ro- og kajakklubb             Dato: 19.05.2021  
      
Fremmøtte: Kristoffer Ytre-Arne Mjelstad, Torgeir Toppe, John Elter, Bjørn Teige, Tor Eirik 
Homme, Torill Refsdal Aase, Øystein Bruserud, Haldis Øvreeide og Andreas Bjarke Ringheim. 
Meldt forfall: Katrine Lillejord 
  
  
Sak 09/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste godkjent.  
  
Sak 10/21 Orienteringssaker  
Flattvann  
- Norgescup er avlyst i år. Stevne på Tysvær 12.-13. juni er fremdeles aktuelt. Ellers; Norge er 
kvalifisert til OL i padling. 
- Klubbens tre nye flattvannstrenere har hatt eksamen og tar praktisk eksamen før 
sommeren. 
- Trenerressurs: Det arbeides for å få Markus Nicolaysen, aktiv padler og som studerer ved 
NHH, i trenerrolle 1-2 ganger i uken. 

 
Havgruppen  
- 5 offisielle tirsdagspadlinger, to med temapadling, er avviklet med stor oppslutning: 131 
deltakere inkludert ferskingpadling. Gode tilbakemeldinger på temapadling (teknikk). 
- Kurs: Det er satt opp 4 grunnkurs, og teknikkurs medio juni.  
- Bernt Solheim har fullført NPF Veilederkurs, som er det øverste kurset i Norsk 
Padleforbund sin kursstige. Styret og klubben gratulerer, og er glad for styrking av 
kompetanse i klubben. 
 
Kurs for barn/ungdom 
- Det er 32 påmeldte til første sommerleir i uke 25, prøver å få til en ekstra veileder.  
-Ukeleir: 16 påmeldt 
-Leir i uke 31 og 32: Søkes å ha leir med sosial profil, og ikke kun padling men også fiske, 
liveredning etc. Avhengig av innkomne midler; god nærmiljøsak som skal markedføres 
overfor hele nordre bydel. 

 
Brygger, dugnad etc. v/nøstesjef  
- Dugnad brygger: Det meste som treng til landganger er kjøpt inn. Ønskelig med hjelp fra 
BOF for å lempe den gamle kaien på betongkaien. Kaiene må være istand før 
sommerleirene. Bjørn har ferie siste uke i mai/tidlig juni og kaller inn til dugnad når han er 
tilbake. 
 



Økonomi v/Tor Eirik  
-Klubben har 700 000 på konto. Herav utgjør kontingent 302 000 inkl. båtplasser. Noe er 
utestående. Den solide kontoen skyldes liten aktivitet på stevner og arrangementer i 2020 
og hittil i 2021 pga. corona. 
- Planlagte leire for barn vil ta inn 160 000 minus utgifter. 
 
Kontingent v/John og Tor Eirik 
- Fremdeles noe utestående på medlemskap og båtplasser. Ny purring sendes og plasser det 
ikke er betalt for frigjøres for andre – innen 1. juli.  
 
Rapportering NIF v/Kristoffer og Tor Eirik 
- Rapport av medlemstall/aktive medlemmer: Hva er riktig? Njørd har 20 på flattvann og 285 
«andre» padlere. Enighet om at alle betalende medlemmer regnes som aktive og det meldes 
inn til NIF. Medlemsregisteret skal være 90 pst. korrekt innen 31.12 hver år. 
 
Budsjett/investeringsplan/virksomhetsplan  
- Er under utarbeiding. 
- Virksomhetsplan: Kristoffer sender ut forslag til styret. Mål at dette blir et styringsverktøy. 
  
Søknader v/Øystein  
- Njørd har fått 20 000 til utstyr for barn og unge av Lions Åsane 
- Søkt Bergen kommune om 95 000 til sommerskole. Kravene i utlysningstekst er fulgt, men 
tilslag. 
- Padleforbundet: Gir til åpne aktiviteter, søkt 35 000. Njørd har ikke typiske åpne aktiviteter.  
- Annet: Sparebanken gir mye midler (i år til «utenforskap»). Fana Spareban gir til barn og 
unge, frist utsatt. Mulighet også Ikea Nærmiljøfond. 
 
-Forslag til vedtak: Sakene ble tatt til orientering  
  
Sak 11/21 Personalsaker og internt  

- Utøvere som har sluttet: Foreldrene til de som har sluttet er blitt kontaktet, og var glad 
for kontakten. Både foreldre og utøver ønsker å være i nærmiljøet, men trenger 
tilstrekkelig oppfølging fra foreldregruppen, og trenere må bidra. 
 

Sak 12/21 Oppfølgingssaker  
- Status nytt klubbhus, tilbud fra Cibes og TK Elevator på heisløsning (UU) 
Full enighet i styret om heisløsning og de kostnader det medfører. Universell 
tilrettelegging utløser spillemidler. Vetle må vite hvilen heisløsning vi går for og få det i 
boks. Også kommunen må inn underveis (v/Kristoffer og Vetle). Forslag på bordet og 
møte helst før ferien for oppfølging til høsten. 
 
Kursplan:  
- Datoer satt og lagt ut: Intro, grunnkurs hav, teknikkurs. 
- Sommerskoler og kajakkskoler: Se under pnkt 10/21 orienteringssaker. 
 



BOF, og bryggeanlegg i Tømmervågen v/Katrine: 
- Klage er sendt med fokus på sikkerhet for barn og unge. I praksis nå i vårsemesteret er 
det klart at ansvarlige for barn og unge nå har dårligere oversikt over de som er utpå. Det 
er også fristende for barn å padle under Frifant (med lekebåtene). Svar fra Statsforvalter 
ventes ultimo juli 2021.  
 
Status avtale med OLT vest om leie av båt og lokaler, v/Kristoffer. 
- OLT vest får leie båt og lokaler og bruke vårt anlegg for 3 toppidrettsutøvere fra Tertnes 
for kr 12 000-/år inkludert kontingent og båtplass. I leien inngår bruk av følgebåt. Lasse 
Lotsberg har påtatt seg ansvar for at båten til enhver tid er ok og fylt med bensin.  
 
Arbeidsavtaler med trenere i klubben: 
- Lønn økes fra kr 2000 til 3000 pr år.  
  
Forsikringer 
- Må gå igjennom klubbens eiendeler og verdier som ligger i naustene. Heri inngår 
private kajakker. Betaler i dag kr 20 000 i forsikring. NPF har inngått avtale med 
Gjensidige, gjelder personalavtaler. Njørd bør henge seg på denne.  

  
  
Sak 13/21 Eventuelt  

- Tørkerom utbedring: Aventes til høsten 
- Investeringsplan  
- Loggsystem/ «padlelogg: Ikke mulig via Styreweb. Torgeir undersøker litt mer om 
ordningen i Stavanger og Haugesund.  
- Registering av dugnad: Står under kontakter, registering av dugnad. John sender (har 
sendt) email til alle medlemmer om dette. 
- Markedsføring: Torgeir har opprettet Google-konto. 23 000 unike søkere har vært 
innom. Netttestedet har info om klubben og åpningstider. Bør også lages litt film fra 
aktivitet i klubben, helst av OK kvalitet.  
- Trenerressurser i regionen: Evig tema. Forslag om å reetablere «Team Bergen» der alle 
klubbene jobbet sammen for å få mer ressurser, og best mulig bruk de vi har. Torgeir tar 
initiativ, mål: Få til et møte mellom klubbene i Bergen til høsten. 

 
Sak 14/21 Møteplan  
Neste møte: 16.06.2021  
15.09.2021  
20.10.2021  
08.12.2021 m/påfølgende julebord*  
Tid: 19:30, Sted: Njørd ro- og kajakklubb  
* Ikke Njørds lokaler  
  
26.05.2021 
 
Torill Refsdal Aase   Kristoffer Mjelstad  
ref.      styreleder 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


