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Ulf (leder, HMS, nøkkelvaktgruppe*) Tormod (nestleder, sjøbase, 

båtgruppe)

Stein-Owe (sekretær) Jan Petter (kasserer)

Einar (introkursansvarlig) Vibeke (medlemsansvarlig)

Chris (IT) Line** (aktivitetsansvarlig)

Catarina (anlegg Nøklevann) Yen (nettpublisering)

* Nøkkelvaktgruppe: Torhild, Anne Kathrine, Gunvor, Jan Petter, Chris, Ulf
**Anne S. er nå aktivitetskoordinator.
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Om møtet  

● Ordstyrer: Ulf Pedersen
● Referent: Stein-Owe Hansen
● IT-spørsmål: Chris Schreiner
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Under møtet

● Demp mikrofon
● “Meningsmåling” utføres på Eykt - i eget tempo
● Trykk på hånd-knappen for å få ordet
● Spørsmål om Sjøbasen til slutt



Noen spørsmål... 
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Hvis jeg vil ha ordet, 
stiller jeg meg i kø her

Spørreundersøkelser

Hovedmenyen finner 
du her

Snarvei til forsiden

Superrask innføring i 
eykt.nrpk.no

I spørreundersøkelsene trykker 
jeg på bokstaven for å velge
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Jeg står i kø

Siste som 
hadde ordet

Jeg kan trekke meg 
fra køen når jeg vil

Jeg kan godt navigere til andre områder i Eykt, men 
går jeg vekk fra denne siden, vinker hånden 
(kongelig) for å minne meg på at jeg fremdeles står 
i kø.

Når jeg er ferdig og 
klar til å gi ordet til 
neste person, trykker 
jeg på den grønne 
knappen!



Åpningsdato Nøklevann  

● Avventer endring i smittevernsrestriksjoner i Oslo
● Holder stengt t.o.m. 17. mai. 

Håper på åpning snart etter det.
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HMS & smittevern

HMS-registreringer: 2020: 12 reg.; 2019: 22 reg.

● Ikke-medlemmer i klubbens båter
● Trengsel ved samtidige arrangementer på klubbområdet

Smittevern 2021:

● Følg retningslinjer for smittevern - også klubbens

● Medlemmer med mobil må FORSTØRRE på skjermen
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1.

Tiltak 2021
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Smittevernregler

● Nøkkelvakt bruker munnbind når det ikke 
går å holde avstand. 

● Vaktene vurderer fortløpende hvor 
mange som får plass. Start forsiktig. Når 
vi får øvelse vil det kanskje passe å ha 5-
8 medlemmer som låner / returnerer 
båter innenfor gjerdet samtidig – uten at 
vi bryter 1-meterregelen (vaktenes 
vurdering).

● Voksne bruker egen vest. Kun barn får 
låne padlevester. 
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meet.google.com/hrb-qtbp-oan



Vasking

● Båter vaskes i rent vann som før korona. 
● Årer og barnevester vaskes i såpevann. Såpevann skal ikke i 

Nøklevann. 

● Ved avsluttet vakt vaskes den gule vesten i 
såpevann og henges til tørk (evt. bruke 
privat gul vest).
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meet.google.com/hrb-qtbp-oan
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Gå gjennom 
vaktinstruks før din 

vakt!



Timekrav

● 12 timer vakt i år - legges til saldo

● Tar med saldo fra forrige år

● Nytt 2021: Vakter over 75 år kan 

få 6 timer/sesong.

● Mulighet for individuelle hensyn.
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Hjemmeside
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Ny hjemmeside 
fra Yen



Sesongen 2021

● Åpningsdato 9. mai (utsettes!)
● Fulle uker til 5. september
● Siste åpningsdag 3. oktober
● Dugnad 9. oktober
● Nøkkelvaktmøte 14. oktober
● Dag-åpent: 8 dager i ferien 

Om vaktliste 

● Minimumsbemanning 3 vakter ved sesongstart (koronatiltak)
● “Kald periode” (fram til 3. juni) til vakter med kurs (våttkort…)
● Lørdag og søndag delt i 3-timersskift
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Vi har dessverre ikke vafler i år



Dugnad 8. mai  
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Endre åpningstid fra 7. sept.

● Åpningstid flyttes fra kl. 18 - 20 til 17 - 20!
● Åpent onsdag, lørdag og søndag
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● Våttkortkurs for nøkkelvakter

● Åpent på dagtid
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Spørsmål fra nøkkelvakter

Fra NRPK 20. mars 2021

Hei!

Styret i NRPK vurderer å holde klubben mer åpent i fellesferien i år.  Det er pandemitid nå og det er en 
del usikkerhet om hvordan situasjonen vil være til sommeren. Det kan tenkes at flere medlemmer er 
hjemme i fellesferien enn vanlig. Vi håper at aktivitet utendørs vil være tillatt.

Kan du tenke deg å være betalt bemanning én eller flere ettermiddager i fellesferien? Dette vil komme i 
tillegg til de ordinære nøkkelvaktene dine.  Vi tenker oss betaling med kr. 1200,- for en ettermiddag.

Vi tenker oss å prøve i hvert fall å holde åpent på tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 og fram til ordinær 
åpningstid. Det er altså 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. og 29. juli vi ønsker å få bemannet med to 
nøkkelvakter.

Det kan være aktuelt å engasjere noen få egnede unge mennesker som må ha gjennomført 
nøkkelvaktopplæring (senest på nøkkelvaktkurs i år rundt sesongåpningstiden), slik at disse 
ekstravaktene blir bemannet med to voksne og en ungdomsnøkkelvakt.

Hilsen Styret og Nøkkelvaktgruppen i NRPK



Årer - glassfiber og plast

Mai 2018

Nr. 494
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Eykt (vaktlisteprogrammet)

Verktøy fra Chris:

● Vaktlister, bytting av vakter

● Møter - registrering / avstemning

● Registrere utlån 

● Nøkkeloversikt 

● ++ ...Vaktrapport, hvordan?
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Nøklevann på sjøen
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Takk for oss
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