Havpadlerne Færder
Styremøte 9.januar 2020 kl. 1800. Sted: USN, rom: Gåserompa
Referat
Møteleder:
Knut
Referent: Kristine

Tilste
de

Kristine, Wenche, Eyvin, Egil og Knut

Sak nr

Ansvarli
g
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkallingen godkjent
Gjennomgang og godkjennelse av forrige referat
Vedtak: Referatet er godkjent
Gjennomgang av Epost
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Økonomigjennomgang
 Årsregnskap 2019 – hva trengs? Inventarliste,
kjøp og salg av kajakker
 Budsjett settes opp på styremøte i februar
Mulighetsstudien
 Orientering om situasjonen
 Prosjektgruppe bestående av Eivind K, Marina
W og Runar H i tillegg til Eyvin
 Møte med interessepartnere i begynnelsen av
mars, planen for møtet presenteres på
styremøte i februar
Samarbeid med Tønsberg Turistforening
 Møte er avhold med Svein Olsen i DNT
 Mye felles i våre to foreninger
 Hva ønsker DNT fra oss? Kurs, infomøte, etc
 De kan bidra med å gå videre med 10 på
skjæret (sjekkut.no)
Samarbeidet Olympia Sport
 Truls har en del tilbakemeldinger. Ønsker mer
reklame av hans produkter
 Ny prilite kommer til våren
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Hjemmesiden
 Oppdatert av Knut og Mads
 Kajakkutlån må oppdateres
Årsmøte 2020
 Ny lov – orientering om konsekvenser, vi må
velge en kontrollkomite
 Holder møtet på Bakkenteigen 18.03.2020 kl
18.00-21.00
 Bevertning pizza
 Årsberetning
 Årsoppgjør, budsjett etc
 Forslag til videreføring av strategiplanen
Kandidater til NPF kurs (veiledere)?
 Vi sender et positivt svar til NPF for initiativet
Produktutvikling sykkel og kajakk
 Status – videreføring
 Samling på Engø gård
 To turforslag fra HPF er valgt ut som topp pri
(Bolærne, Fulehuk)
 Vi diskuterer form. Vi er skeptiske til å drive
turistvirksomhet, men kan være med på en
prøveordning i sommer, der vi f.eks leier ut
kajakker til Eyvin. Dette gjelder kunder som
har kurs/erfaring (de andre tar Tine og Ola seg
av).
Kajakkleie 2020
 Erfaringer 2019
 Vi beslutter at det heretter koster 500 kr for
lån av kajakk på grunnkurs, teknikkurs og
aktivitetslederkurs for ikke medlemmer og 100
pr dag for leie for alle medlemmer (ikke gratis
etter grunnkurs, 100 også for AL)
Aktivitetsledersamling januar 2020
 Agenda
 Mat lørdag
 Legg vekt på det sosiale
Kurs 2020
 Status – mangler en del instruktører
 Nye kurs – forslag
o Førstehjelp
o Trygg på tur - helgeaktivitet
o Oppfriskning grunnkurs, 1 dag, 500kr
Turer 2020
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 Status
 Hitraturen – ideer, kunngjøring
Eventuelt
 Vi ønsker å kjøpe inn noen kajakker som gir
oss litt bredere utvalg i 2020
Neste styremøte 6.februar 2020
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