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Møteleder:
Referent:

Tilstede

Knut
Egil

Kristine, Eyvin, Egil og Knut

Sak nr

Ansvarlig
Faste saker i styremøter
 Gjennomgang av e-poster.
 HMS
Godkjenning av innkalling og saksliste

Knut

Vedtak: Innkallingen godkjennes
Gjennomgang og godkjennelse av forrige referat

Knut

Vedtak: referatet godkjennes
Gjennomgang av Epost
 Spesielle ting
 Hvem svarer

Knut

Minner om 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
87/19

Økonomigjennomgang
Veldig god gjennomgang.
Vedtak: Godkjent.

Kristine

88/19

Samordnet registermelding er godkjent
 Rutiner for årsmøtet - protokoll

Knut

89/19

Mulighetsstudien
 Orientering om situasjonen

Eyvin
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Må samle de som er interessert for et siste møte etter at det
er politisk behandlet i januar. Estimert møte medio februar.
Her kommer innspill til endringer. Da er mulighetsstudien
avsluttet.
Driftsplan må lages, hva kan vi få av inntekter, idedugnad.
Møte medio januar.
Prosjektgruppe med deltagere fra klubben:
o Prosjektleder Eyvin Bjørnstad
Prosjektdeltager Eivind Kampfjord
Prosjektdeltager Spørre på facebook, helst kvinne.
o Styringsgruppe er styre uten Eyvin grunnet at han
er prosjektleder.
Tildeling av midler – betingelser
I det vi begynner prosjektet så kan vi søke om å få ut
penger. Utsettelser må rapporteres inn.
Samarbeid med Turistforeningen
Kontaktperson med ToT er Svein Olsen
Mulig de ønsker å leie kajakk plass.
HPF er positiv til samarbeid med ToT
Hvordan skal kursene arrangeres ToT eller HPF?
Støtte fra kommunene?

90/19

Møte om Padleled Oslofjorden 13.nov
 Informasjon

Knut

91/19

Regionmøtet 27.nov
 Ingen på regionmøtet

92/19

10 på skjæret
 10 faste poster legges ut i begynnelsen av sesongen og
endres ved neste sesong.
HPF er interessert i dette og Eyvin videreutvikler
konseptet, Spør om hjelp til dette via facebook.
Nasjonalparken må forespørres om hvordan en eventuell
merking kan gjennomføres.

Eyvin

93/19

Produktutvikling – sykkel og kajakk
 Orientering om arbeidet
 Er det noen av aktivitetslederne som kan tenke seg å være
Guider for arrangementer, AL spørres om dette. Tas på AL
samling.
 Skal Havpadlerne låne ut kajakker til kommersielle
guidede turer med guide fra klubben, eller kommersiell,

Eyvin
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skal klubben kjøpe inn kajakker kun for utleie?
Hvordan skal den kommersielle delen løses.
Produktark for grunnkurs og padling til Fulehuk og
Halvdagstur i øyrike.

94/19

Aktivitetsledersamling januar 2020
 Hva, innspill til revidering av HMS, oppsett av tur og
kursholdere + sosialt. Innspill til utvikling av
aktivitetsledere. Søndagsturer bør starte andre steder enn
Fjærholmen
 Hvordan, ta med PC
 Når 18-19 januar
 Hvor, Kommandantboligen Østre bolærn, Eyvin bestiller
 Felles middag på lørdag.
 Administrasjon kurs

Egil
Eyvin

95/19

Kurs 2020
 Status, alle kurs på plass
 Alle bølgekurs og grupper bør være partall.
 Kursavgift skal dekke instruktørhonorar som et minimum.
Kursavgift 1000 kr dagen.
 Ligger på disk

Egil

96/19

Turer 2020
 Status alle turer er på plass.
 Utlandsturer tas som egen diskusjon.
 Ligger på disk

Eyvin

97/19

Eventuelt
 Knut inn i anleggsutvalg for padleforbundet.
 Gavekort, ok, ikke registrering via Min Idrett, betal rett
inn til konto og merk med Gavekort. Gi beskjed til
kursholder via påmeldingen i Vaattkort.no.
 Idrettens online, Knut sjekker mot padleforbundet.
 Designe ny logo?
Neste styremøte 9.januar 2020
God jul og godt nytt padleår i 2020!

Knut

Knut

