Havpadlerne Færder
Referat Styremøte 20.januar 2022 kl. 1800 - 2100. Sted: Ladestasjonen
Møteleder: Knut
Referent:
Egil
Bevertning: Pizza
Til

Sak nr

Knut

Kristine, Heidi Grov, Ole Magnus, Egil, Heidi Grimnes,
Marina og Knut
Velkommen!
Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksliste godkjent.

Ansvarlig
Knut

Gjennomgang og godkjennelse forrige referat
Referatet er godkjent uten merknad.

Knut

Gjennomgang av epost
E-post er gjennomgått, ingen kommentar

Knut

01/22

Økonomigjennomgang
•
Klubben har god økonomi.

Kristine

02/22

Honorar kurs og turer
Alle kurs honoreres i henhold til HPF sin prisliste. Ny
prisliste blir drøftet neste møte og legges frem for årsmøte.

Knut

03/22

AL samlingen 15.-16.januar
• Erfaringer
Årets samling var veldig bra, og det søkes å
gjennomføre på samme sted og form i tiden
fremover.
Gode tilbakemeldinger.
Ønske om overnatting utenom telt.
• Kursplan
Må gås gjennom før den legges ut.
• Turplan
Legges ut som google dok. slik at folk kan skrive
seg på.
Link legges også på Facebook.

Knut

04/22

Strategiarbeidet 2022
• Når og hvordan?
Kalle inn til et stormøte for å dra HPF sin strategi
videre, gjøres som gruppearbeid.

Knut

05/22

Samarbeide med eksterne

Knut

Ole
Egil

Havpadlerne Færder
•

Info
Færder Kajakk.
DNT.

06/22

Utbygging – status
• Info
o Møte med kommunen 4 februar for info fra
kommunen.

Knut

07/22

Sommerturen 2022
• Status
o Turen er lagt ut, og påmeldingen er god.
o Turledere for sommerturen honoreres fra
HPF.

Knut

08/22

Årsmøteforberedelser
• Dato: 24 mars
• Sted: Seilforeningen
• Saker:
• Årsberetning: et kapittel fra tur, et kapittel fra kurs,
et avsnitt fra økonomi.
• Lovendringer
• Strategi
• Valg

Knut

09/22

Lovendringer
• Knut leser gjennom den nye lov normen og sjekker
ut mot HPF sin eksisterende.

Knut

10/22

Medlemssituasjonen
• Faktura
Alle medlemmer har fått faktura for 2022
• Vi er i dag 515 medlemmer,
• Medlem ung, ½ medlemsavgift, ingen
medlemsavgift det kalenderåret de gjennomfører
grunnkurs livredning, grunnkurs hav eller grunnkurs
hav famillekurs.

Heidi

Eventuelt?
• Øke lagringsplass på netthotellet
• Styremøte 17 mars blir lengere enn normalt.
• Det er viktig at turledere spør turdeltagere om deres
padlekompetanse, kravet er grunnkurs.
• Vårfest på seilforeningen, 5 mars.
Neste styremøte 17.februar kl 1800 – 2100
Ladestasjonen – Kystkultursenteret

Knut

