
Referat medlemsmøte 12.juli 

 

Tilstede: Joakim Kvam, Camilla Hestmark, Ken Bakken, Kari Johanne A. Johansen, Marius 

Horn, Margrethe Ulvøy 

 

Saker: 

 

1. Aktiviteter 

 

Sjøsportklubben har som mål å fortsette med torsdagspadling der alle fra styret som kan 

møte, stiller opp på dette, evt andre medlemmer som ønsker å hjelpe til med ansvaret for 

denne aktiviteten. Torsdagspadlingen bør gjøres kjent for medlemmene, men dette er ikke 

helt avklart foreløpig. Det må diskuteres en ansvarsfordeling mellom styret og medlemmene 

til høsten. Det er ikke meningen at styret alene skal ha det fulle ansvaret med å arrangere 

torsdagspadlingen.  

 

I tillegg til torsdagspadling har vi diskutert andre padleaktiviteter, som nattpadling, 

bølgepadling, turer med overnatting, teknikktreninger og eventuelle andre kurs (årelaging).  

 

Sjøsportklubben har ønske om å lage aktiviteter som også omhandler andre 

sjøsportaktiviteter, slik som seiling, roing og fridykking.  

 

Det er planlagt ytterligere ett introkurs og et grunnkurs i halvkajakk i løpet av sommeren, men 

dette er ikke direkte gjennom Sjøsportklubben. Prisene kan derfor variere.  

 

Det er kommet ønske om å iverksette en sjøsportaktivitet for voksne. Kari er med på å 

planlegge denne slutten av juli måned (Havglede).  

 

2. Utleie 

 

Styret har vedtatt at Sjøsportklubben primært ikke er en utleiebedrift. Det er andre aktører i 

nærområdet som driver med utleie av kajakk, f.eks. Sahara på Torget (Kurt Fagerland). 

Sjøsportklubben leier helst ikke ut kajakk eller andre båter til ikke-medlemmer. Joakim Kvam 

har ansvaret for utleie av utstyr til klubbens medlemmer.  

 

Priser ved eventuell utleie av kajakk: 

 

Kajakk døgnpris medlemmer: 200 kr inkludert spruttrekk, åre og vest 

Kajakk døgnpris ikke-medlemmer: 500 kr inkludert spruttrekk, åre og vest 

 

Våtdrakt medlemmer: 50 kr 

Våtdrakt ikke-medlemmer: 100 kr 

 

Sjøsportklubben leier ikke ut tørrdrakter.  

 

Pris på eventuelt annet utstyr innen sjøsport er ikke diskutert.  

 



Sjøsportklubben forbeholder seg retten til å ikke leie ut kajakk og annet utstyr til personer 

som ikke har våttkort med tilstrekkelig padleferdigheter. Dette er utleiers ansvar å sjekke.  

 

 

 

3. Diverse 

 

Medlem av Sjøsportklubben innebærer at det er betalt medlemskontingent. Det er ikke 

tilstrekkelig å bare være medlem av Sjøsportklubbens facebookside.  

 

Sjøsportklubbens nettside er klar for en renovering og oppdatering. Dette må ses nærmere 

på til høsten.  

 

Sjøsportklubben ønsker forståelse for at overgangen fra periode preget av korona til 

gjenåpning krever tid og tilpasning.  

 

 

Hilsen styret i Brønnøy sjøsportklubb.  

 

God sommer! 


