
 

 

 

 

Referat fra årsmøte i Tromsø havpadleklubb 
5. februar 2015 på ”The Edge” 

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Jan Thomas Schwenke ble valgt til møteleder og Gudmund Sundlisæter til sekretær. 

Årsmeldinga ble gjennomgått. Denne gav et godt bilde av aktiviteten i året som gikk. Det var 

noen få kommentarer til denne: 

1.  Noen ønsket flere torsdagspadlinger utover høsten. Alf forklarte at klubben valgte å 

avslutte padlingene når mørket kom på høsten.   Dette pga at det er mange 

nybegynnere med på padlingene.  

2. Noen savnet flere klubbmøter. 

3. Det ble diskutert hvordan medlemmene best kunne orienteres om klubbens 

aktiviteter. Margitta foreslo mer bruk av e-post til varsling av bl.a. turer. Begrunnelse 

er at ikke alle er Facebook-medlemmer. Lederen orienterte om bruken av de 

ulikeinformasjonsmediene. Det meste publiseres i dag på facebook og hjemmesida. 

Årsmeldinga ble godkjent. 

Regnskapet ble presentert av Alf Furu. Dette ble godkjent. 

Innkomne saker: Styret ønsket årsmøtets tillatelse til å slå sammen klubbens 2 bankkonti, 

den ordinære bankkontoen og konto for naust-depositum til en konto. Formålet er å kunne 

forhandle om bedre rente. Årsmøtet gav tillatelse til dette. 

Det var enighet om å beholde samme kontingent, naustleie og kajakkleie. 

Budsjett for kommende år ble lagt fram av Alf. Eneste kommentar gjaldt vedlikeholdsposten 

for naustene. Noen mente denne var satt for lavt. Etter litt diskusjon ble posten fordoblet til 

kr. 30.000,-. 

Det ble stilt spørsmål om en skulle anskaffe flere mindre kajakker og dette ble diskutert. 

Problemet med lagring ble tatt opp og evt. planlegging for å skaffe flere naustplasser.  

 



Valg: 

1. Gunnar Noer (leder)  Ikke på valg. 

2. Alf Furu (kasserer) Ikke på valg. 

3. Laila Lium (naustansvarlig) Ikke på valg.  

4. Harald Bohne velges til styret for 2 år. 

5. Linda Skog velges til styret for 2 år. 

6. Ingri Bertinussen velges til styret for 2 år.  

7.  Bent Svinnung. Varamedlem valgt for 2 år. 

Valgkomite: Jan Thomas Schwenke og Birgit Eliassen 

Valgkomiteens forslag til ny revisor: Bjørn Nicolaisen. Han var ikke til stede på møtet. 

 

Det ble gitt påskjønnelse til avtroppende styre. Bjørn Nicolaisen og Grete Vaskinn fikk 

blomster. 

Arnolf Nilsen fikk gavekort kr. 3000 hos Alfa Fritid og bilde for tro tjeneste i klubben. 

Det ble til slutt diskutert hvordan klubben skulle forholde seg til diverse offentlige 

interessegrupper som FNF og liknende. Gunnar påpekte at det medfører mye arbeid å 

engasjere seg i dette, siden disse ofte har et fokus noe utenfor det THPK har. I saker som er 

relevante for oss gir vi bidrag etter evne, - f.eks er det nå ute et forslag til ny kystsoneplan 

som innebærer flere oppdrettsanlegg midt i våre turområder. Styret blir å gi en 

høringsuttalelse til dette, tilsvarende det vi har gjort i forbindelse med tidligere høringsrunde 

om oppdrettsanlegg på Gåsvær. Medlemmene oppfordres for øvrig til å delta i 

underskriftsaksjoner og delta i debatten rundt bruk av friluftsområdene rundt Tromsø.  

 

4.februar 2015 

Gudmund Sundlisæter 

Sekretær 

 


