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Referat Styremøte 11. mai 2021 kl. 1800 - 2100. Sted: Ladestasjonen 
 
Møteleder:  Knut 
Referent: Egil 
 

 
Tilstede 

 
Kristine, Heidi Grov, Ole Magnus, Egil, Marina og Knut 
 

 

 
Sak nr 

 
Velkommen! 

 
Ansvarlig 

 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling godkjent 

Knut 

 Gjennomgang og godkjennelse forrige referat 
Forrige møtes referat godkjent 

Knut 

 Gjennomgang av epost 

• FNF invitasjon til å være med i brosjyre, Marina ser 
på dette. 

Marina 

34/21 Økonomigjennomgang 

• Status, veldig bra oversikt. 

Kristine 

35/21 Organisering av utleie kajakk 

• Knut rydder opp i kajakkplass i naustet avtaler, og 

overlater til Heidi Grov etter dette. 

• Kurskajakker er nummerert og utleiekajakker er 

bokstav sortert. Dette for at utleie i helger skal være 

enkelt. I ukedager kan alle kajakker leies. 

Knut 
Heidi 

36/21 Kjøp av nye kajakker 
+ utstyr? 
Har kjøpt 3 nye Atlantic fra Olympia Sport, kommer snart. 
Kjøpe inn årer for høy åreføring, plast. 
Kjøpe inn verktøy for reparasjon av kajakk. 

Ole 
 
 
Egil 

37/21 Naustet 

• Vedlikehold av kajakker. 
Knut snakker med Geir. 

• Organisering. 

• Nye koder 
Knut og Ole Magnus styrer dette. Vi skal ha kun en 
kode. Byttes ca. 1 mai hvert år. 

 

38/21 Turplan 2021 

• Status 
Oppfølging av turledere til turene i juni, Egil legger 
ut på facebook. 

Egil 

39/21 Kursplan 2021 

• Status 
Mye fulle grunnkurs. 
Mangler litt kursholdere på høsten. 

• Kurs fremdriftstak 

Ole 



Havpadlerne Færder 
 

Ole Magnus har undersøkt og landet på Randi 
Nygård. 
Et kurs i juni, og et kurs i august. 
Prisen blir 350 pr deltager, maks 10 deltagere. 
2 * 90 minutter pr kveld. 

40/21 Nye veiledere Hav og Livredning ute 

• Bruk av ressursene i HPF og NPF 
HPF har nå 4 veiledere Livredning ute. Det er et 
ønske fra forbundet at AL Livredning ute kurs 
startes nå. 
Nye kurs i Livredning ute kommer fra forbundet. 
 

 

41/21 Ny nettside 

• Gjennomgang av hjemmeside. 

• Kajakkleie legges på siden «For medlemmer» bak 
et passord. 

• Leie av kajakk lages uten bilder av kajakken. 

• Hjemmesiden er så langt veldig bra. Forsiden som 
går over i sort bør endres. 

• Vi søker etter Redaktør til hjemmesiden via 
facebook siden. 

Ole 
Magnus 

42/21 Kontrollkomiteen 

• Samspill og rutiner 
Ønsker regnskapet av og til (2 ganger i året), samt 
referater fra styremøter. 

 

 Eventuelt? 

• Arrangementsreglementet Færder Nasjonalpark 
Færder Nasjonalpark har en forvaltningsplan. 
Ole Magnus sjekker ut hva vi må gjøre for turer og 
kurs. 

• Medlemsansvarlig følger med på de som er 
påmeldt grunnkurs og om noen har betalt for 
kontingent 

• Leieavtale for kajakk varer 1 år. Ny avtale fra 1 mai.  

• Leieavtale for kajakker revideres, sett inn 
avkrysningspunkter på de viktige punktene. 

 

 Neste styremøte tirsdag 22. juni kl 1800 – 2100 
Ladestasjonen – Kystkultursenteret (evt. digitalt) 

 

 


