
Referat fra styremøte i Halden Padleklubb                                              

Dato: 20.01.2020
Sted: IFE, Os Allé 5
Referent: Brit-Kari Bjørlo 
Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Sixten Petterson, Tom Rune Elnes Karlsen, 

Brit-Kari Bjørlo
Forfall: Elisabeth Arneberg, Elisabeth Høy, Sarita Degnes

Diverse 
Klubbens pengeskrin har ikke vært i bruk på lang tid. Det inneholdt 8.000,- i utgåtte sedler. Disse 
har Styret vekslet inn hos Norges Bank og overført til klubbens konto.
Det er kjøpt inn nye festestropper til klubbens kajakkhenger, samt ny iZettle betalingsterminal for å 
kunne ta betalt med bankkort på arrangement som kurs og bassengtrening.

Fakturering av kajakkutleie og priser for leie
Styret gikk gjennom oversikten over kajakkutleie for 2018 og 2019.
Enkelte medlemmer har leid kajakk utover makstiden på 3 dager uten å søke om dette.
Styret diskuterte om de som deltar på klubbturer med overnatting skal slippe å betale kajakkleie 
siden medlemmene da bidrar til å skape aktivitet i klubben.
Vedtak:
Kajakkleie for 2018 faktureres ikke. 
All kajakkleie for 2019 faktureres snarest.
Leie av kajakk til klubbturer fra 2020 blir gratis.
Som klubbtur regnes også deltagelse på arrangement arrangert av andre klubber dersom HPK har 
lagt til rette for felles deltagelse fra klubben (for eksempel ved å stille med kajakkhenger/
overnattingsutstyr/samordne transport) og annonsert turen som en klubbtur via klubbens 
hjemmeside. Eksterne arrangement som skal regnes som klubbtur bør inn på klubbens 
halvårsplaner. Deltagerne på eksterne arrangement forplikter seg til å forholde seg til 
arrangementets sikkerhetsregler. Egenaktivitet utenom oppsatt program skjer da på egen risiko slik 
at klubben slipper å ha med egen sikkerhetsansvarlig.
Legge til rette for at kajakkleie framover betales fortløpende av medlemmene med VIPPS.
Styret ønsker at prisen for kajakkleie holdes uforandret på kr 50,- per natt også i 2020.

Kanalturen
Påmeldingen er åpnet, første påmeldinger er kommet inn.
Inngått avtale med Alf Ulven om leie av Strømsfoss Mølle.
Gjenstår å leie buss: 
Alt 1: Halden Busstrafikk fra Aremark som vi har brukt tidligere. Kontaktperson er Odd Tajet. Alt. 2: 
Halden taxi sin idrettsbuss – sjekk m/Stian, Halden Idrettsråd
Gjenstår å bestille middag på kvelden. Styret forespør Arbeid og Vekst om meny/pris/
leveringskostnad.
Kjøpe inn og pakke poser til deltagerne gjøres i forkant av Kanalturen.
Gjenstår å bestille følgebåt.
T-skjorter bestilles ca. 1 mnd. før, evt. oppdatert bestilling 14 dager før. Bestilles hos Prozo, 
Sarpsborg.
Innkjøp: Vannflasker til posene, drikke til kvelden, tallerkener, glass, bestikk, servietter, kaffe, etc.
HPK har Walkie-talkier – må lades før turen.
Husk førstehjelpsutstyr
Kontakte Fundingsrud angående klokkeslett i slusa (gjøres senere når sluseprogrammet er klart)
Kostnader/leverandører fra tidligere års Kanalturer finnes på Drive.Google.com: under 
Administrasjon, økonomi, fakturaer .
Oppgaver i forbindelse med Kanalturen må i år fordeles mellom styret. 
Vedtak: Styret lager Excel-ark slik at vi kan fordele oppgavene på neste styremøte.



Søknad Sparebankstiftelsen
Klubbens førstehjelpsutstyr trenger en oppgradering.
Vi trenger utstyr som kan være med på klubbturer og Kanalturen, samt et skrin som kan henge fast 
på veggen i klubbhuset. Med tanke på at vi ofte befinner oss langt fra offentlig vei, ønsker vi oss 
også en hjertestarter. 
Vedtak: Styret skriver søknad til Sparebankstiftelsen. 

Førstehjelpskurs
Styret har fått et gunstig tilbud fra kurs og opplæringsansvarlig hos Halden Brannvesen.
De fleste i styret er interessert i å delta på dette kurset. I tillegg kontakter styret en del av de aktive 
medlemmene i klubben som vi håper å kunne få aktivt med på klubbens arrangementer framover.

Spørreundersøkelse
Hva ønsker medlemmene i Halden Padleklubb?
Vedtak: Vi lager en spørreundersøkelse som vi sender ut til medlemmene så snart som mulig. Alle 
i styret bidrar med spørsmål. Noen i styret får deretter i oppgave å bearbeide spørsmålene før 
utsendelse.

Synlighet
Vedtak: 
Styret lager resymée av referatene og  legger ut på hjemmesiden. Styret legger ut 
årsmøtereferatet.

Klubbhuset
Styret har bedt om 3 tilbud på strøm til klubbhuset – forventer å få inn det siste i løpet av uken.
Har også sendt ut forespørsler på ny dørlås. Målet er å ha dette på plass før sesongen starter.

Diverse 
Styret ønsker å invitere Stian Mjølnerød fra Halden Idrettsråd til et styremøte etter årsmøtet når 
nytt styre er på plass. Stian har allerede stilt seg positiv til å besøke klubben.
Vi har fått forespørsel om klubben vil holde kurs for barn til våren (konkret gjelder forespørselen to 
barn på 9 og 11 år).
Vedtak: Styret svarer at per i dag har vi kun tilbud om trening i basseng. Det er ikke planlagt 
barneaktivitet til sommeren. Klubben ønsker gjerne å dra i gang aktivitet for barn, og kan holde 
kurs hvis interessen er stor nok, men vi mangler ressurser til videre oppfølging av barna. Dersom 
foreldre ønsker å engasjere seg, vil klubben være positiv til aktiviteter for barn.

Neste møte: 4. februar: kl. 18:00: Arbeidsmøte på HMS-plan.

. 


