
Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 2.mars 2020 kl. 1800. Sted: Langemyra 6

Møteleder: Knut
Referent: Egil

Tilstede: Kristine, Wenche, Egil og Knut

Sak nr Ansvarlig
Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent.

Knut

Gjennomgang og godkjennelse av forrige referat

Vedtak: Godkjent.

Knut

Gjennomgang av Epost
Gjennomgått.

Knut

23/20 Økonomigjennomgang
● Bra oppsett og gjennomgang.

Kristine

24/20 Nytt AS i padling – info
● Mulig samarbeid? – drøfting
● Styre innstiller på at Havpadlerne Færder ikke

leier ut kajakker til kommersielle aktører.

Knut

25/20 Årsmøte 2020
● Status

o Innkalling og saker sendt ut.
o Ingen innkommende saker.

● Regnskap
o Gjennomgang og godkjent.

● Budsjett
o Gjennomgang og godkjent.

● Årsberetning
o Gjennomgått og godkjent.

● Valgkomiteens innstilling (innen 9 mars).
● Valgkomite
● Saksliste

Knut

Kristine

Knut

Knut

Eyvin



Havpadlerne Færder
o Nybygg

● Info etter møtet
o Hitra
o Utenlandsturer/kurs
o Kurs og turer (vise det som står på

hjemmeside)
o Prisliste gjennomgått og godkjent.

Knut
Eyvin
Egil
Egil

26/20 Hitraturen
● Opplegg og ansvar

o Gjennomgått og godkjent.

● Oppgaver i forbindelse med årsmøte.
o Alle dokumenter til årsmøte må være

Knut i hende senest 9 mars.
o Wenche teller opp fremmøtte.
o Eyvin står for bevertning. Bevertning

etter årsmøte.

Knut

Alle

Wenche
Eyvin

Div.
Eyvin må forespørres om videre deltagelse i
prosjektgruppa for utbygging Fjærholmen.

Byggherre Fjærholmen?

Valgkomiteen fortsetter og ble nå delt i to+ to for to år
om gangen. To medlemmer av valgkomiteen blir
forespurt om gjenvalg hvert år.

Havpadlerne Færder har de forsikringene som et
idrettslag skal ha.

Knut purrer ubetalte medlemmer siste gang før de
blir slettet fra medlemsregisteret.

Ansvarlig for redigering av hjemmeside.

Wenche sender mail til leietakerne av plass til privat
kajakk i Naustet om søknadsfrist 1 April for videre leie (
tom 30 April 2021)

legge ut info på Facebook om at det nå er mulig å søke
plass for alle betalende medlemmer med minimum
grunnkurs for oppbevaring av privat kajakk i Naustet. 

Knut

Styret

Knut

Info

Knut

Kristine/Wenche

Wenche

Wenche



Havpadlerne Færder
Neste styremøte??

● Konstituering av nytt styre 21 april 2020.
● Møteplan styremøte settes for tiden frem til

årsmøte 2021.


