
 
Referat 
Styremøte 
21.februar  

Wenche, Mads, Egil, Kristine og Eyvin   

Fravær  Knut  

Sted Møtested: USN Gåserumpa 18.00.   

 Godkjenning av innkalling og saksliste; Godkjent 
Gjennomgang av referat fra 15.jan - godkjenning; Godkjent 

 

 Orienteringssaker: 
Økonomi - se egen sak ang regnskap og budsjett 
Deltakelse på kurs - Knut har vært på Årsmøtekurs. 
Deltakelse på Padletinget 2019 - Vi sender inntil 3 personer. Leder 
eller nestleder skal delta. En kvinne og evt. en person til kan delta.  
Behandling av varslingssak - styret ble informert. Vi kontakter 
Vestfold idrettskrets for veiledning om videre saksgang. 
Behandling av avvik datert 03.02.2019  - vi takker for viktig avvik 
knyttet til nestenulykke. Saken er lagt inn vårt avvikssystem. Vi 
utvikler avviksskjema med felt for videre behandling av avviket. 
Status turer og kurs - se oppdatert oversikt fra lenker både i FB og 
hjemmesiden. Egil oppdaterer 
Mulighetsstudie Fjærholmen - klart for møteserie med 
interessenter. 
Nye avtaler for leie av kajakk og plass i kajakknaustet 
Vedlikehold av kajakker 2019 - Mads lager forslag til gruppe og 
rammer for arbeid 
Kartløsning for å markere ilandstigninger - innspill fra medlem 
Innkjøp av nye capser - orange fordeles til Aktivitetsledere. Gule 
selges for 100kr/stk.  

 
 
 
 
 
 
Eyvin 
 
 
Egil 
 
Egil 
 
 
 
 
Mads 
Wenche 
 

7/19 Regnskap 2018 og budsjett 2019 
Kristine legger fram regnskapet for 2018 
Styret legger budsjett for 2019 
 
Vedtak: 
Styret anbefaler at regnskapet sendes over til revisjon. 
Styret vedtar at budsjettet legges fram for årsmøtet 

 

8/19 Årsmøtet 2019 
Vi må ha plan for innkalling og ansvarsfordeling knyttet til 
gjennomføringen av årsmøtet. Innspill fra Knut som har vært på 
kurs! 
 
Innkalling til årsmøtet sendt ut 21.02 - ny dato for årsmøte 21.03 
Medlemskontingent 2020 - vi foreslår 400 / 600kr 
Regnskap og budsjett 

 
 
 
 
 
Eyvin 



Forslag til endring av vedtekter 
Oppdaterte medlemslister  
Sakspapirer ut på neste styremøte 
To til å skrive under protokoll. Tellekorps. Ordstyrer. 
Sted for årsmøtet 21.mars 18.00 
 

8/19 Forsikringsavtale med If 
Vi går gjennom forsikringsavtalen vi har med If.  
Tapt kajakk er meldt til politiet. Egenandel ved tap er relativt stort 
- skal vi opprette sak? 
 
Forslag til vedtak: 
Havpadlerne fortsetter forsikringsavtalen med If. 
Vi må supplere med nye kajakker. Inntil 10 kajakker med utstyr. 
Snitt 15000kr 
Justere utstyrsliste til 10 kajakker med utstyr. 
Forsikringsavtalen ligger på disk - søk på Forsikringsavtale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Knut 

9/19 Publisering av møtereferat fra styret 
Vi har nå et system der styrereferatene publiseres på vår 
hjemmeside.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Vi fortsetter med publisering av referatene fra styremøtene på 
hjemmesiden. Styret avgjør om enkelte saken skal unntas 
offentlighet av hensyn til personvern 

 

   

 Neste styremøte blir mandag 11.mars klokka 18.00. Gåserumpa  

   

   

   

 
 
 
 
 


