Referat fra ekstraordinært styremøte –
Videolink 18.03.20

Tilstede:
Forfall:
Inviterte:
Referent:

Christian Gundersen, Erik Nodeland, Marius Ellingsen, Espen Raggan,
Tarjei Mo Batalden, Hans Jakob Prydz, Knut Fredrik Ramstad, Einar
Slottan, Sander Kjendbakke, Ulrik Sandvig
Lars Wilhelmsen, Erik Lia,
Inge Magnar Olerud, Hedevig Nilsson, Vidar Utne (første del av møtet)
Marianne M. Solbakken

Innkalling:
Saksliste var sendt på mail i forkant av møtet.
Bakgrunnen for møtet var å få diskutert med styret hvordan BS skal forholde seg til
aktiviteter i årets sesong, med tanke på usikkerheten rundt koronautbruddet og
restriksjoner som kommer fra styrende myndigheter.
Referat forrige styremøte:
Skagen Race
Utsettelse – Christian G. Gundersen informerte
2020:
styret om beslutningen fra Skagen komitéen om å
flytte årets arrangement fra Kr.Himmelfartshelgen til
helgen 10.-13.09.20.
Planlagte
Hva gjør vi med tanke på planlagte aktiviteter for
aktiviteter:
2020-sesongen ut fra innspill og råd fra NIF?
Vintertrening – fysisk trening er avlyst inntil videre.
For å styrke samholdet i gruppen og bidra til at
seilerne føler tilhørighet til et aktivt miljø, vurderer
trenerne å kjøre noe som «face-time»-aktivitet.
Trener 1 – er lagt om. Her benyttes webinarer for
teori-delen og man ser tiden an med tanke på om det
skal bli et alternativt tilbud på den praktiske delen.
Taktikk-kurs som webinar fra NSF.
Påmelding til
kurs:

Aktivitet for de ulike gruppene:
Påmeldingen for Viderekommende, Regatta og
NC Optimist åpnes for påmeldinger. Aktivitet på
vannet starter vanligvis opp uken etter påske. Det er
innført aktivitetsforbud inntil videre og BS følger
utviklingen rundt myndighetenes restriksjoner.
Trenerkoordinator har satt ansettelse av trenere for
sesongen på vent. Foreløpig er det bare inngått
avtale med en trener, som er engasjert ut sesongen.
Treneren kan permitteres/sies opp hvis nødvendig.
Hedevig vil i samarbeid med treneren prøve å finne
ulike måter for et godt tilbud til seilerne, fram til

trening på vann kan starte opp igjen. Webinarer
vurderes.
Diskusjon i styret om det skal åpnes opp for
påmelding til alle planlagte kurs på nåværende
tidspunkt.
Vedtak:
Påmelding for alle kurs åpner som vanlig, til
Tarjei i
budsjettert pris. Seiltrening på vannet starter først
samarbeid
når situasjonen tillater det. I mellomtiden planlegges
med Hedevig
et alternativt opplegg over nett og individuelt. Ved
store avvik mellom planlagt og reelt tilbud ved
sesongslutt, får styret vurdere refusjoner.
Sommerleiren:

Sommerleir 2020 – påmeldingen er åpen og det har
til nå kommet i underkant av 30 påmeldte. Det er
usikkert om BS vil kunne gjennomføre årets
Sommerleir. Det er fortsatt tre måneder igjen til evt.
oppstart, og BS vil forholde seg til sentrale
retningslinjer for slike arrangementer. BS vil tillate
bytte av uker etter påmeldingsfristen, så sant det er
ledig kapasitet. Ved en evt. avlysing p.g.a. utviklingen Tarjei
i koronasituasjonen, vil påmeldingsavgiften bli
refundert med et fratrekk av et
administrasjonsgebyr for dekning av faste kostnader.
Dette gebyret fastsettes på neste styremøte etter at
Tarjei sett på kostnadstallene.
En informasjon med tydelig informasjon rundt
hvordan BS vil forholde seg ved en evt. avlysing og
refusjon av påmeldingsavgift publiseres i slutten av
april.

Refusjon –
utleie:

Avbestilt utleieforhold – refusjon
Avbestillinger må skje innen fristen for avbestilling,
som står i utleiekontrakten, for full refusjon av
innbetalt beløp med fratrekk av påløpte
transaksjonskostnader.
Dersom koronavirusutbruddet medfører at lokalet
ikke kan benyttes til avtalt tid henstiller vi alle som
har inngått leieavtaler, om å finne andre egnede
datoer for leie av lokalet. Ombooking blir da
kostnadsfri.
Det refunderes 50% av innbetalt beløp når
avbestillingen kommer senere enn fristen på 6 uker
før, som en følge av at man har ventet på endringer i
sentrale retningslinjer for sammenkomster i
forbindelse med koronautbruddet. Informasjon om
dette publiseres snarest på våre nettsider.
Hans Jakob informerer berørte leietaker om dette.

Hans Jakob

Permitteringer: Alle ansettelser for sesongen 2020 er stilt i bero.
Både trenerkoordinator Hedevig og den engasjerte
treneren beholder sine avtaler inntil videre, i
påvente av utviklingen i koronasituasjonen.
Dugnader vår2020:

Forsikringer
etter springflo:

Seilsesongen planlegges med oppstart i uke 16. Det
må gjennomføres dugnad både på Sarbuvollen og i
Bruksveien.
Einar tar ansvar for å kalle inn til dugnad for å
forberede aktivitet på Sarbuvollen.
Ulrik tar kontakt mot Snipe-klubben for
organisering av dugnad i Bruksveien.
For begge dugnadene gjelder at man i år må tenke
alternative løsninger for gjennomføringen og følge
råd og retningslinjer for hvor mange som kan være
samlet.
Innmelding av skader etter springfloen –
Einar Slottan kontakter Gjensidige for å få
informasjon om hvordan skadene på materiell og
anlegg skal meldes inn.

Godkjenning av Kvinneandel - Det nye styret oppfyller ikke kravet
nytt styre:
om kvinneandel. BS må søke Viken idrettskrets om
godkjenning av sammensetningen av det nye styret.
Kontrollkomitéens rapport fra arbeidet med å finne
nye styremedlemmer, legges ved.
Møtekalender:
Neste møte:
15. april - Sarbuvollen m/klassekapteiner (?)
13. mai – Bruksveien
18. juni – Ytre Vassholmen (alternativt Bruksveien)
18. august - Sarbuvollen
Alle møter starter kl. 18:00.
Det innkalles til et nytt videomøte før påske.

Einar
Ulrik

Einar

Christian

