Innkalling
Styremøte
15.januar

Kristine, Wenche, Mads, Knut og Eyvin

Fravær

Egil

Sted

Bakkenteigen Fulehuk 17.30-19.30
Godkjenning av innkalling og saksliste; ok
Gjennomgang av referat fra 12/19 - godkjenning; ok
Orienteringssaker:
Økonomi - Kristine har stadig bedre kontroll
Deltakelse på kurs - Knut og Wenche deltar på Årsmøtekurs
Deltakelse på Padletinget 2019 - HPF stiller med minst 2 stk
Deltakelse på FNF årsmøte - Eyvin deltar
Innkomne eposter Søknadsfrister - bl.a Spillemidler (6.febr):
Samling Aktivitetsledere siste helg januar på Østre Bolærn

1/19

Plan kurs / turer / aktiviteter for 2019 og januar 2020
Se lenke i FB til siste versjon av planen - eller lenke her
Det er flere aktiviteter som ikke er dekket - her venter vi på at
Aktivitetsledere skal melde seg. Hvis ingen melder seg kan turer /
kurs avlyses..
Vedtak:
Planen godkjennes og kurs/ turer / aktiviteter publiseres på hhv
Våttkort og Hjemmesiden.
Vi kjører helst ett teknikkurs ekstra til høsten
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Prisliste HPF:
Vi må sette pris på kurs, utleie av kajakkplass i Naustet og evt. lån
av kajakker for 2019. Kontingenten 2019 er allerede vedtatt.
Nye satser for godtgjøring til kursholdere og turledere gir økt
utgifter. Slitasje på kajakkene var stor i 2018.
Forslag til vedtak:
Grunnkurs: 2000kr + 500kr for lån av kajakk, åre, spruttrekk
Teknikkurs: 2300kr
Aktivitetslederkurs: 2500kr
Lån av kajakk er inkludert i Grunnkurs - gjelder ut sesongen
Låneavtale kajakk: 1000kr sesong (mai tom oktober)
Lån av kajakk 100kr pr gang
Leie kajakkplass: 1000kr

Kristine
og Knut

Aktivitetsledere kan ta med grupper på vannet - leie av kajakk
koster 125kr/dag/kajakk.
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Forberedelse til årsmøtet 2019
Vi bør gi noen signaler til Valgkomiteen om hvem i styret som er
på valg, og hvem som ønsker å fortsette.
Alle i styret er villig til fortsette i styret - med noe skifte av roller.
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Mulighetsstudie Fjærholmen
Informasjon om oppstartsmøte med Fylkeskommunen. På møtet
ble følgende interessenter beskrevet: Færder kommune,
Fylkesmann, Nasjonalparkstyret, Tønsberg Seilforening, Geir
Rørvik båtbygger, Sparebankstiftelsen, Padleforbundet,
Fjærholmen Familiecamp.
Vedtak:
Eyvin jobber med å få på plass en arbeidsgruppe for å jobbe
videre med saken. Forslag til gruppe og framdriftsplan legges
fram for styret..
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Endring av eksisterende rutiner
Er det behov for å endre på noen av rutinene som i dag foreligger?
Er det behov for nye?
Avtaledokumenter for lån / leie?
Vedtak:
Vi må utvikle rutiner for kursholdere og turledere.
Wenche og Egil går gjennom skjema for turer, leie av plass og lån
av klubbens kajakker.
Krav til fakturering for kurs; bekreftelse på at rutiner er fulgt
Kristine lager forslag til rutiner ved kurs
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Fastsette Årsmøte 2019
14.mars klokka 18.00 på Bakkenteigen.
Fastsette styremøter for 2019, start 18.00
Styremøter:
12.februar
5.mars

Evt

Tilbud om å kjøre 5 helgetilbud for kompetanseheving
Styret er positive til å innarbeide de fem aktivitetene i sin årsplan
med evt. justeringer av datoer. Styret ønsker primært at dette
tilbudet skal være kun for medlemmer av HPF første året for å
vinne erfaring.
Innkjøp capser - Knut kjøper inn 200 caps med Havpadlerne

Knut

Vurdere 50 ekstra for Aktivitetsledere med ny farge.

