Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 18.november 2020 kl. 1800. Sted: Riggeloftet
Møteleder:
Referent:
Tilstede

Knut
Kristine

Kristine, Ole Magnus, Egil, Heidi og Knut
Kontrollutvalget; Hilde Ahlsen og Marta Sofie Reggestad

Sak nr

Ansvarlig
Innkalling og saksliste godkjent

82/20

Kontrollutvalgets funksjon
● Knut er styrets kontaktperson og Marta Kontrollutvalgets
● Hva trenger utvalget for god fungering.
o Årsmøtevedtak og budsjett, regnskapsrapport
halvårlig
o Styret oversender alle styrereferater, budsjett og
regnskapsrapport
● Ideer til arbeidsform.
o Felles møte etter årsmøte for å planlegge

Knut
Kristine

Referat fra 14. oktober er gjennomgått og godkjent
● Bookingsystemet må tas opp i et eget utvalg

Knut

Gjennomgang av epost
● Teamsmøte med FNF/aktivitetsmidler 2021

Kristine

83/20

Økonomigjennomgang
● Status uendret fra oktober

84/20

Coronaansvarlig i HPF
● Ole Magnus er utnevnt til å holde seg oppdatert på hva
som gjelder til enhver tid
● Er vi definert som breddeidrett?

85/20

Aktivitetsledersamling høst med tema rollemodell
● Gode tilbakemeldinger både fra forbund, styre og
deltagere

86/20

Aktivitetsledersamling januar
● Tid: 16.-17. januar

Ole Magnus
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87/20

88/20

● Sted: Uavklart (Bolærne befalsforlegingen?)
● Opplegg: AL rollen, årets tur og kursplan, noe sosialt

Knut
Ole M/Egil

Kurs 2021
● Innspill til planen
o GK start etter 17 mai. og fram til 1. juli + august
o Oppfordre medlemmer til å ta teknikkurs og
holder TK hver 2. eller 3. helg
o 3 AL kurs?
● Betalte kurs/gratis kurs?
o Kurs må spres bedre utover sesongen
o Gratis aktiviteter (turer etc) må annonseres
tydeligere (kursholdere er flinkere til å annonsere
sine ting)

Ole Magnus

Turer 2021
● Innspill til planen
● Sette opp alle turer med to turledere
● Knut undersøker mulighet for sommertur a la Hitra

Knut

Egil
Knut

89/20

Ny registreringsløsning for påmelding; qrona.nif.no sjekkes ut
av styret. Vi lager et arrangement for neste styremøte og tester

Kristine

90/20

NPF regionsmøte øst 2020
● Knut og Ole Magnus deltar på nettmøte

Knut

91/20

NPF padletinget 2021
● Undersøkelse besvart i løpet av styremøtet

92/20

Aktiviteter resten av høsten
● Turledere på årets 2 siste turer er på plass
● Bassengtrening
o Bassenget er ikke stengt
o Det ble holdt rullekurs tirsdag 17. november
o Tirsdag 24.november holder vi stengt, men
gjennomfører andre del av rullekurset 1.desember
om ikke situasjonen er blitt verre eller bassenget
er stengt
o Alle tirsdager bør deles i 2x1 timer med
påmelding

Ole Magnus
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Eventuelt
● Vi trenger en oversikt over beslutninger som gjøres på
styremøter, vi lager et forslag til system
Neste styremøte 9.desember kl 1800 – 2100
Ladestasjonen – Kystkultursenteret

Knut

