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Sak nr

Kristine, Heidi Grov, Ole Magnus, Marina og Knut
Velkommen!
Godkjenning av innkalling og saksliste
● Innkalling er godkjent

Ansvarlig
Knut

56/21

Aktiviteter for barn og unge
● Ole Magnus har laget er forslag – vi går gjennom
dette sammen (se skriv fra Ole Magnus)
● Aktivitets ledere skal komme til oss å ta ETU hos
Ole Magnus, man melder seg på via Våttkort.
● Ole Magnus holder disse kursene gjennom
Padleforbundet, som veileder og kursholder ETU
● Ole Magnus har begynt å søke om midler til
diverse utstyr, kajakker, vester, våtdrakter … som
passer til barn og unge.
● Satsingen på barn og unge må videre opp på
høstens strategisamling

Ole
Magnus

57/21

Friluftslivets uke – vår deltakelse
● I regi av Færder kommune
● Vi kan evt. ligge i camp fra lørdag til søndag
● Har tidligere fått lite respons, men Knut legger ut
på Facebook siden
● Knut kan være ansvarlig på dagen, men ikke for
overnatting.

Knut

58/21

Klage på Grunnkurs – orientering
● Et ektepar klaget på GK helgen 21-22 august
● Epost ligger ute
● Knut har svart kort – de vil ha igjen kursavgiften
● Dette må tas opp på AL samlinger, slik at AL vet at
klubben har forståelse og støtter lederne det
gjelder
● Dette er slikt som skjer inn imellom

Knut

Havpadlerne Færder
Eventuelt

● Styremøtene må erstattes med torsdager denne
høsten pga. dugnader som er på tirsdager.
Vi beholder tirsdag 14. september, også blir det
torsdager resten av denne høsten.
De neste styremøtene 2021 blir torsdager: 7/10,
18/11 og 16/12 (julemiddag)
● Ole Magnus skal instruere kursholderne til å sende
epost over de som har gjennomført GK til Heidi
Grov, senest mandag kveld etter kurshelg.
Det må komme et møte med kursholderne for
neste sesong, i januar 2022
Neste styremøte 14.sept kl 1800 – 2100
Riggerloftet – Kystkultursenteret

