Havpadlerne Færder
Referat styremøte 22.juni 2021 kl. 1800 - 2100. Sted: Ladestasjonen
Møteleder: Knut
Referent:
Kristine
Tilstede Heidi Grov, Ole Magnus, Egil, Heidi Grimnes, Marina,
Knut og Kristine
Sak nr

Velkommen!
Godkjenning av innkalling og saksliste
Gjennomgang og godkjennelse forrige referat
- Færder Nasjonalpark: 50 personer/10 telt krever søknad.
Vi kan søke fast godkjenning for faste arrangementer.
Andre arrangement må søkes minst en uke i forveien.
Gjennomgang av epost

Ansvarlig

Ole

43/21

Økonomigjennomgang

44/21

Organisering av utleie kajakk

45/21

Livredning
• Skal vi sette opp Livredning GK?
Vi prøver å få til ett kurs tidlig på høsten

Ole

46/21

Instagram
• Skal HPF ha en egen IG konto som vi kan tilgang til
medlemmer som ønsker å bidra. FB er bra, men vi
kan ha en plattform for å dele mer.
• Spør Ken om han kan organisere dette

Ole

47/21

Førstehjelp
• Skal vi sette opp Førstehjelp for AL?
Heidi sjekker om det kan gjøres om til Teknikkurs
Livredning som er et rent førstehjelpskurs og hvor
mye det koster.

Grimnes

48/21

Strategi
• Forslag til hva vi kan gjøre for B&U
Tas i høstens strategiprosess, men vi vil gjerne
jobbe med 12-13 åringer.

Ole

49/21

Kursinfo
• Aldri har det vært så mye styr. Hva kan vi gjøre
bedre?
o Må tas på AL samling

Ole

Havpadlerne Færder
o Sende ut «Rutine for gjennomføring…..» til alle
AL
50/21

Grunnkursdeltakere og medlemskap
• Heidi og OleM ordner dette seg imellom

51/21

Naustet
• Fin ordning med helgebåter (A,B,C…)
• Vestene henger for tett -> Henges i 2 etasjer
Turplan 2021
• Vanskelig å få nok turledere
• Veldig bra med 2 på torsdagsturer
• Sommerturen er fulltegnet med 26 pers + 3 i telt

52/21

53/21

54/21
55/21

Kursplan 2021
• Vi må være aktive for å involvere nye AL
• Fortsette med AL turer, møter, kurs
• Krav til våre kursholdere (i tillegg til AL kurs)? Dette
er et langsiktig arbeid
Salgsbetingelser
• Gjennomgått. Den er bra med noen små endringer
Ny nettside
• Nettside henger tett sammen med betalingsløsning,
men den kan publiseres separat
• Lars Hoff har sagt ja til å være nettsideansvarlig og
det er flott!

Ole

Ole
Knut

Kristine
Ole

Eventuelt?
• Avvik på torsdagstur da en person måtte settes
igjen på land pga problemer med utstyr
• Sommerbrev
• Milos. Eyvin får info om følgende:
Egil
Vi ønsker at klubben skal følge lover og regler på
stedet (f.eks ikke villcampe på steder det ikke er
lov)
Det er OK med teknikkurs, men ikke AL
• Vi har merket oss at Færder Kajakk har begynt med
påbygging til GK og holder et AL kurs for DnT
Saker til neste møte:
• Bruk av MinIdrett med CV etc
Neste styremøte 14.sept kl 1800 – 2100
Ladestasjonen – Kystkultursenteret

