
Havpadlerne Færder 
 

Styremøte 8.mai 2019 kl 1800. Sted: USN, rom: Gåserompa? 
 
Innkalling 
Møteleder: Knut 
Referent:Egil 
 
 
Tilstede 

 
Kristine, Wenche, Kari, Egil, Eyvin, Knut 

 

 
Sak nr 

  
Ansvarlig 

 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent 
Eyvin ønsker å takke Knut for en veldig fin innkalling. 

 

 Gjennomgang og godkjennelse av forrige referat. Godkjent 
Knut synes at referatet som Eyvin skrev fra forrige møtet var 
meget bra. 

 

22/19 Økonomigjennomgang 
Godkjent gjennomgang. 

Kristine 

23/19 Erfaringer Aktivitetsledertur 7.mai 
4 fra styret + 1 deltok. HMS dok sendt ut til alle turledere og 
kursholdere etter turen. 
Neste HMS møte blir på samlingen HPF har på Bolærne i januar 
2020. 

Egil 

24/19 Erfaringer fra dugnaden 
● Organisering, mange som kom, veldig bra 
● Gjennomføring, bra oppfølging inne i Kajakknaustet, ute 

så gikk praten fint og vedlikehold av kajakker gikk veldig 
fint. 

● Resultat, bra gjennomført, mange som kom, og 
stemningen var kjempefin under hele dugnaden. 

 

Knut 

25/19 Vår behandling av epost. 
● Hvem svarer hva? 
● Gul er Egil 
● Blå er Kristine 
● Rød er Wenche 
● Grønn hake er Knut 
● Fiolett er Mads  
● Rødt ! er Eyvin 

 

Vedtak: Den som har ansvaret svarer og markerer som lest, 
dersom ikke andre skal involveres. Hvis så, videresendes til de 
det gjelder. 
 

Knut 

26/19 Våre rutiner; fastlåst – skjønn? 
 
Vedtak: Våre rutiner skal følges. Ved tvil, tar vi det i styret via mail 
eller møte. 

Knut 
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27/19 Utlån kajakker 

● Klubbkajakker, valg? Merking? 
● Ny ordning – erfaring så langt 

 

Vedtak: 3 atlantic, 4 vally, 2 aquarius, 2 scott, og 1 prion prilight. 
reserveres for grunnkurs, resten kan leies ut. 
Alle kajakkene legges inn i bookingskjema med tekst og nummer, 
ikke bilde. 

Wenche 
 
 
 
 
 
Egil 

28/19 Deltakelse på arrangementer: 
slivets uke 
atripasienter 
og unge 
rbeid DNT. 

HPF kan søke etter Instruktør fra HPF for gjennomføring fredag, 
lørdag og søndag har HPF egne kurs og trenger kajakkene selv. 
Det påløper kostnader for instruktør og for kajakkleie 250.- 

Samarbeid med andre organisasjoner f.eks som over avgjøres i 
styremøte, og saken må sendes som mail til 
havpadlerne@gmail.com. 

 
 
 
 
 
Egil 

29/19 Medlemskap for kjærester 
 
Vedtak: Nærmeste familie opp og ned og samboere. 
 

Knut 

30/19 Naustet 
● Vann, må lage rutine for stenging av vann. Knut har 

ansvar for stenging. 
● Skilt, Knut spør Ole Magus om han kan frese ut 

Havpadlerne Færder på andre siden av Havpadlerne 
Tønsberg skiltet. 

● Orden, Ole Magnus skal lage opplegg for oppbevaring av 
årer. 

● Organisering, Knut har ansvar ute, Wenche har ansvar 
inne. Begge slanger henger ute, det monteres opp holdere 
på veggen for slangene. Se på muligheten for å kle inn 
veggen under tak for å lage en bod for å lagre våte 
spruttrekk og vester. 

● Koder, Eyvin ser på saken 

 

 
Knut 
 
Knut 
 
Knut 
 
Knut 
 
 
Eyvin 

31/19 Kurs 
● Deltakerantall, vi har 12 på kurs, ta bort muligheten for 

venteliste. 
● Instruktører til alle kurs?, Ja. 
● Alder(barn) 12 år sammen med foreldre, alene 16 år. 

Egil, Eyvin 
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● Evaluering. Testet på to kurs og vi fortsetter med dette. 
Eyvin holder i dette.  

 

Eyvin 

32/19 Mulighetsstudien 
● Orientering om framdrift, Eyvin går til Arkitekfirmaene Spir 

og Biotop for forslag / første skisse for alle 3 alternativer. 
Forslag skal være ferdige innen 1 september. 1 mai 
bestemmer vi oss for hvem vi skal gå videre med. 

 

Eyvin 

33/19 Innkomne forslag 
● Instruktørkajakker – Ken, Ken utrede sammen med andre 

aktivitetsledere og komme med forslag til en kajakk. 
● Testing av utstyr – Ken, Forslaget tas med til årsmøte. 

Forslaget blir at det settes ned en gruppe som styrer dette 
(ikke styret). Gruppen får et budsjett og må kjøpe / selge 
utstyr innenfor dette.  

 

Egil 
Mads 
 
 
Knut 

34/19 Planlegge Friluftslivets uke 
● Hva er dette? Arrangement i slutten av august.  
● Hvem gjør hva? 

 

Eyvin 

35/19 Eventuelt. Helgeaktivitet døpes om til Søndagstur, Eyvin søker 
etter turledere på facebook. 
Knut er blitt intervjuet at NRK radio om sikkerhet til havs. 
Egil blir intervjuet av ... tirsdag 14 mai. 

Eyvin 

 Neste styremøte 4.juni – padlemøte? 
Saker fra årshjulet: Kontaktpersoner for sommeren 
 

 

 


