
Havpadlerne Færder 
 

Styremøte 2.april 2019 kl 1800. Sted: USN, rom: Fulehuk 
 
Innkalling 
Møteleder: Knut 
Referent: Eyvin 
 
Tilstede 

Knut, Kari (  Linkake@linnea-ks.no  )  Wenche, Kristine, Egil 
og Eyvin. Meldt forfall Mads 

 

 
Sak nr 

  
Ansvarlig 

 Godkjenning av innkalling og saksliste; Godkjent  

 Gjennomgang og godkjennelse av forrige referat; godkjent  

11/19 Orientering om Færder 5; 
Det skal være en HMS-ansvarlig (Eyvin). Det er et 
klubbarrangement åpent for alle. Ole Magnus er arr.ansvarlig 

Ole Magnus 

12/19 Rolleavklaring og fordeling i nytt styre 
 
Vedtak: 
Kristine fortsetter som økonomiansvarlig. Samordnet 
registrering 
Knut er medlemsansvarlig og leder. Rydding utvendig 
kajakknaustet. Bassengansvarlig. 
Egil har ansvar for kurs og HMS. Hjemmeside og Disk. 
Eyvin har ansvar for tur og Mulighetsstudie.  
Wenche har ansvar for utleie av plasser, leie av båter, 
bookingskjema, orden og reinhold i kajakknaustet,  
Mads har ansvar for vedlikehold av utstyr og bygning.  
 

Knut 
Alle i styret 

13/19 Formalia i forbindelse med nytt styre 
● Dette dekkes av samordnet registrering 

Kristine 

14/19 Styremøter 2019 
Varerepresentanter kan møte på styremøter (ikke møteplikt) 
Vara blir innkalt ved varig forfall.  
Møtedager ligger i Årshjulet 

Alle 

15/19 Innkjøp utstyr 
● To nye kajakker er innkjøpt og betalt 
● Vester og spruttrekk + div er bestilt 

Knut 

16/19 Aktivitetsplanene – Turer og kurs, gjennomgang/status 
 

Egil, Eyvin 

1719 Strandrydding – ny øy? 
Vedtak: 
Knut leder turen – og velger øy ut fra værforhold. 

Knut 

18/19 Vedlikehold – dugnad 
Vedtak:  

24.april 
(onsdag) 

Dugnad Kajakknaust + 
verksted 

Mads og 
Eivind 

.Eyvin kontakter Mads 

Mads 

mailto:Linkake@linnea-ks.no


Havpadlerne Færder 
 
19/19 Utleie og utlån utstyr 

Vedtak: 
Kun medlemmer med betalt kajakkleie kan benytte klubbens 
kajakker. Dette gjelder også på klubbarrangementer. Andre kan 
leie kajakk for 100kr pr dag. . Ved 12 dagsleie inntrer automatisk 
fri leie resten av året (1.mai til 1.mai) 

Wenche 

20/19 Aktivitetsledersamling – ny sesong 
● Gjennomgang av HMS og rutiner for kursholdere og 

turledere 

Vedtak: 
Vi møtes for å ta gjennomgang med alle kurs- og turledere. Dato 
blir 7.mai klokka 17.00 med matservering (pølser fra HPF) på 
øy. 
Egil innkaller alle aktivitetsledere via epost. HMS-dokumentene 
lenkes til eposten 

Egil 

21/19 Høstfest 
Vedtak: 
2.november på Bjerkø. Overnatting er mulig. Festansvarlig: 
Wenche 

Wenche 

22/19 Klubbkurs 
● Publisering 
● Organisering 

Vedtak: 
Vattkortkurs går i Våttkort og MinIdrett 
Klubbinterne kurs går i FB og MinIdrett 
Kurs: Betaling for kajakk via MinIdrett (kjøp kajakkleie) 
Egil oppdaterer kursinfo som går til kurs- og turansvarlige. 

Egil 

23/19 FB siden 
Vedtak: 
På vår side for Klubbinfo er det kun klubbens aktiviteter som 
presenteres 
På vår åpne side er det OK at andre klubber bekjentgjør sine 
arrangementer. Men det er ikke åpent for private aktører. 
Knut og Egil skal ha administratortilgang på FB (Eyvin fikser) 

Eyvin 

21/19 Padletinget – info om program og innkomne forslag 
Informasjon om innkomne forslag 

Eyvin 

Evt: Samordnet rapportering til Norges Idrettsforbund (Kristine fikser) 
Skjema for leie av kajakk (ansvar Wenche) 
Bytte kode på dør kajakknaust (Eyvin: styre, leie, 
aktivitetsledere og privat kajakk + gamle kajakkplasser) 
Utbetaling av Styregodtgjørelse; gamle styremedlemmer sender 
kontonummer til Kristine. Utbetaling for 2019 gjøres før årsmøtet 
2020.  
 
Neste styremøte 8.mai klokka 18.00 

Kristine 
Wenche 
Eyvin  

 


