
Havpadlerne Færder

Styremøte 4.september 2019 kl 1800. Sted: USN, rom: Gåserompa
Referat
Møteleder: Knut
Referent: Kristine

Tilstede Kristine, Egil, Eyvin, Knut

Sak nr Ansvarlig
Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallingen godkjennes

Alle

Gjennomgang og godkjennelse av forrige referat

Vedtak: referatet godkjennes med kommentarer

Alle

60/19 Økonomigjennomgang

Orientering: Inntekter omtrent som i fjor, men utgiftene noe 
høyere. Mangler noen fakturaer for turledelse og kurs.

Kristine

61/19 Mulighetsstudien
 Orientering om situasjonen

Vedtak: Sjekk hvordan vi får utbetalt bevilgningen på 100 000,-
 Forholdet til padleforbundet

Vedtak: Vi må sikre at Padleforbundet til en hver tid er informert 
om våre planer og aktiviteter

Eyvin

Eyvin

X Personalsak – orientering/drøfting
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning

Knut

62/19 Resten av høsten – bemanning
Vedtak: Mangler bare turleder 13.oktober. Det er Bølgefestivalen 
og den settes inn i timeplanen.

Eyvin

63/19 Færder Bølgehelg – erfaringer – videreføring?
Vedtak: Vi inviterer Ken, Heidi, Ole Magnus til et møte med styret 
for å evaluere alle spesialkursene de har kjørt denne sesongen

Knut

64/19 Høstfesten
Orientering fra Wenche på mail.
Vedtak: Det koster 540,- pr person på Bjerkø. Vi tar 400 i 
påmelding og sponser resten + prosecco o.l 

Wenche

65/19 Dugnad på Naustet/kajakkene/utstyret – erfaringer/tiltak
Eyvin orienterte om dugnaden der mye ble gjort.

Eyvin

66/19 Fordeling av kurs og turer i 2020 – prinsipper
 Fortrinn for noen(plikttjeneste)
 Sende ut på forhånd, så folk kan få litt betenkningstid

Vedtak: Vi lager en skisse til kurs- og turplan før 
aktivitetsledersamling. Gås igjennom i styret på forhånd

Egil/Eyvin



Havpadlerne Færder
67/19 Aktivitetsledersamling (på land) 

 Erfaringer fra årets kurs og turer
 Innspill til neste års virksomhet

Vedtak: Mandag 21. oktober kl 18.00. Vi ønsker å servere 
middag. 

Knut

68/19 Årshjulet er oppdatert Alle

69/19 Eventuelt
 Bassengtrening starter 15.oktober. 

Siste i år 17.12.19, 07.01.2020 - 31.03.2020
 Invitasjon fra NPF til Regionmøte. HPF har gitt innspill til 

innhold og at vi ønsker gjennomføring på en ukedag

Knut

Alle

Neste styremøte 8.oktober
Sak: Redusert pris på teknikkurs ved repetisjon?


