Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 10.mars 2021 kl. 1800. Sted: GoogleMeet
Møteleder: Knut
Referent:
Egil
Til

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

Sak nr

22/21
23/21

24/21

25/21

26/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Gjennomgang og godkjennelse forrige referat
Godkjent.
Gjennomgang av epost
OK
Økonomigjennomgang
• Status ingen endringer siden sist, kluss med
banken.
Årsmøteforberedelse
• Zoom – Eyvin Knut har avtalt med Eyvin
• Forretningsorden, OK.
• Regnskap, OK, vi signerer dokumentet, og sender
videre. Starter med Kristine og Egil.
• Budsjett, OK.
• Org plan, OK.
• Valgkomite, OK.
• Valg OK Knut kontakter for avstemningsløsning,
tilfelle flere kandidater.
• Årsberetning, OK, noen årstall rettet opp.
• Forslag medlemskontingent for 2022
o Øke til 450 for enkelte og 675 for familie, OK.
Aktivitetsledersamlingen
• Erfaringer.
• Lørdag, usikker på formatet, mye monolog fra
styrets side. Mer ønske om gode diskusjoner.
Kunne vært lengere. 17 som møtte på Teams.
• Søndag, turen var veldig fin, og det var gode
diskusjoner.
• Alt i alt så var samlingen veldig god.
Turplan 2021
• Status, Legg turplanen ut på Facebook siden til AL.
Turer frem til 1 April slattes, 1 april gjøres om til
skjærtorsdag tur (dagstur).
Kursplan 2021
• Status, Alle relevante kurs frem til sommeren er lagt
ut i våttkort, og påmeldingene har begynt.
• Vi har kursholdere til nesten alle kurs.
• Vi har mye klubbkurs, noe som er veldig bra.
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Kurs etter sommeren blir lagt ut i våttkort om kort
tid.
Opplegg for veiledning av AL i regi av Veilederutdanningen Knut
• Status, «on hold» inntil korona situasjonen bedre
seg.
Eventuelt?
Samarbeid med Færder Kajakk:
Knut.
HPF er positive til henvendelsen fra Færder Kajakk
angående Aktiv Fritid. HPF ønsker et møte med
Færder Kajakk for å avklare forutsetningene og
omfang.
Betalingsløsninger på kurs.
Grunnet utfordringer med betaling på Min Idrett så
er det ønskelig at kurs bestilles og betales via
nettbutikk på hjemmesiden vår. Ole Magnus, Bjørn
og Espen er på saken. Løsningen skal ikke føre til
mer jobb for kasserer.
Kristine skal være med på å sikre at løsningen er
enkel for kasserer.
Registrering via våttkort er fortsatt måten å melde
seg på kurset annonsert i våttkort.
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Leie av plass i Kajakknaustet.
Mail på leie av kajakkplasser i Naustet sendes ut
nå, søknadsfrist 1 april. Wenche hjelper ny person
med rutinene for utleie av kajakkplass.
Alle må søke plass på nytt.

Wenche

Utestativ.
Bestille ferdig sveiset stativ.

Heidi

Capser.
HPF har fått mail fra BB Firmagaver, capsen er
samme som før, men kapsen blir 1 cm høyere.
Bestill nye capser.

Knut

Tønsberg og Færder 365
HPF har ikke noe behov for å promotere våre kurs
på denne siden.
Vi ønsker å informere om at våre kurs ligger på
våttkort, samt at vi ønsker link til hjemmesiden vår.
Prisen for dette er 0.
Knut ordner dette, Wenche sender bilder til Knut.
Neste styremøte 14 april 18:00 - 21:00
Prøver å få til et utemøte med bål, eventuelt
Ladestasjonen – Kystkultursenteret eller digitalt.
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