Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 13.januar 2021 kl. 1800. Sted: Slack
Møteleder: Knut
Referent:
Kristine
Til

Kristine, Wenche, Ole Magnus, Egil, Heidi og Knut

Sak nr

Ansvarlig
Innkalling og saksliste godkjent
Referat gjennomgått og godkjent

01/21

Epost gjennomgått
• Møte med kommunen 15.01.2021
• Klage til kommunen på parkeringsavgift
Økonomigjennomgang
• Status: Ingen oppdatering siden desember

02/21

Aktivitetsledersamlingen Østre Bolærn
• Utsatt inntil videre
• Vi kommer opp med en mulig dato og informerer

03/21

Tentativ turplan 2021 er laget
Egil
• Det settes opp søndagsturer i januar og fram til AL
samlingen
• Turplan 2021 forlenges til å inneholde turer ut
januar 2022
Kursplan 2021 sendes ut i løpet av en ukes tid
Ole
• Grunnkurs etter 17.mai og fram til ferien + august
• Teknikkurs; 3 før og 3 etter ferien
• 3 AL (mai, juni og august)
• Forslag om forkurs (7-8 timer) for å dokumentere og
trene på ferdigheter
• 8 personer skal ha praksistimer denne sesongen.
De har kommet med innspill til hva de ønsker å
bruke praksisen til.
Opplegg for veiledning av AL i regi av Veilederutdanningen Knut
Knut, Ole Magnus og Heidi er inhabile og saken er
behandlet av Egil, Wenche og Kristine.
• Gjennomføres før veiledersamling i april
• Kjempefint - godkjent i styret
• Muligheter for pizza og kringle

04/21

05/21

06/21

Sommertur
• Tid: 10.-17.juli
• Sted: Det jobbes med å finne et sted nord for
Bergen

Ole og Egil

Knut

Havpadlerne Færder
•
•

07/21

08/21

09/21

10/21

11/21

Organisering: Knut, Lars Hoff, Heidi Grov
Det blir et opplegg for erfarne padlere, typisk 15-20
km pr dag etc
Organisering av vedtak
• Knut har påbegynt et dokument
Visjon Padlesenter Oslofjord
• Hva vil vi at huset skal inneholde?
• Vi ønsker å lage en komité med en fra styret +
medlemmer
• Utsetter dette til etter årsmøte
Padletinget - hva ønsker vi fra forbundet
• Åpenhet, hva jobber de med, referater.
• TK hav
• Delta på samlinger.
• Aktivitetsledersamlinger. Klubbene utfører,
forbundet støtter oppunder.
• Veiledersamling
Utsettes inntil videre
Årsmøte HPF
• Dato: 17.03.2021
• Knut ønsker innspill til årsberetning (Egil, OleM)
• Valgkomite er satt i gang (Knut og Wenche er på
valg)
• Ny valgkomite (velges hvert år?) er styrets ansvar
Kanal for styrekommunikasjon
• FB Sjefspadlerne brukes til info, diskusjon etc
• Epost brukes til styreinnkalling, dokumenter etc
• Slack/Zoom brukes bare til videomøter
• Messenger brukes ikke til styrediskusjon
Eventuelt – ingen saker
Neste styremøte 10.februar kl 1800 – 2100
Ladestasjonen - Kystkultursenteret
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