
Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 14.april 2020 kl. 1800. Sted: Fjærholmen

Møteleder: Knut
Referent: Kristine

Til Kristine, Ole Magnus, Egil, Heidi og Knut

Sak nr Ansvarlig
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkallingen godkjent
Gjennomgang og godkjennelse av forrige referat
Vedtak: Referatet er godkjent
Gjennomgang av Epost

● Nye tilganger – Heidi og Ole Magnus har fått tilgang, Eyvin

fortsetter å ha tilgang pga Naustet

● Nytt passord – vi bytter passord

● Rydde mappene – fjerner personlige mapper da de ikke

brukes

Knut

31/20 Økonomigjennomgang
● Status – liten endring siden sist

● 3 personer har betalt for kurs. Det sjekkes om dette skal

tilbakebetales

Egil

32/20 Mulighetsstudien
● Orientering om situasjonen – vi venter på vedtak i Færder

kommune

33/20 Arbeidsfordeling nytt styre

● Turansvarlig – Egil

● Kursansvarlig – Ole Magnus

● IT; Hjemmeside, Google Disk, Epost, Teams - Ole Magnus

● Medlemsansvarlig – Knut

● Regnskap – Kristine

● Utleie, kajakk og plass i Naustet – Wenche

● Naustet innvendig – Wenche

● Naustet utvendig – Knut

● Kajakkvedlikehold – Geir Sørlie

34/20 Coronasituasjonen
● Kurs – avlyses inntil videre (foreløpig 1.juni).

Kursholderegis beskjed om at grunnkursene er kansellert, og
kursholdere informerer de påmeldte.

Egil



Havpadlerne Færder
For aktivitetsleder - og teknikkurs gis det beskjed til kursholdere om å
flytte kurset eller kansellere. 
Når dette er gjort så slettes grunnkurs, og setter ny dato på aktivitets -
og teknikkurs.

● Turer – gjennomføres ikke i klubbregi inntil videre

● Aktivitetslederne bør informeres om spesielle tiltak når

det åpnes for gjennomføring av turer og kurs

● Utleie av kajakker og utstyr er ikke mulig inntil videre

35/20 Hitraturen
● Innstilt, men kan gjennomføres på kort varsel. Knut har

informert utleier.

36/20 Medlemssituasjonen
● Vi har 289 medlemmer

● Aktivitetsledermiljøet kan bygges bedre framover

● Kurs og turansvarlig utarbeider bedre føringer for fordeling

av kurs blant aktivitetslederne (plikttjeneste, bidrag i

klubbmiljøet, etc)

37/20 Signaturrett
Vedtak: Klubbens leder + ett styremedlem kan signere for klubben

38/20 Styremøter 2020
● Vi leier Ubåtstasjonen i Tønsberg

● Møtene legges til onsdager

Neste styremøte 20.mai 2020


