Referat fra styremøte i Halden Padleklubb
Dato:
Sted:
Referent:
Til stede:
Forfall:

12.08.2019
IFE, Os Allé 5
Brit-Kari Bjørlo
Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Sixten Petersson, Sarita Degnes, Brit-Kari Bjørlo
Elisabeth Arneberg, Elisabeth Høi, Tom Rune Elnes Karlsen

Gjenstående aksjoner fra forrige møte:
Se Google Keep.
10 på skjæret: Styret har begynt å se på dette.
Livredningskurs: Halden Brannvesen holder livredningskurs, svømmeklubben kan også holde kurs.
Styret har ryddet i medlemslisten i forbindelse med utsendelse av fakturaer og
betalingspåminnelser. Dette tar mye tid. Fakturaer for 2019 ble sendt ut 4. juli. Påminnelser ble
sendt ut 8. august. Etter dette har det per 9. august kommet 20 utmeldinger (inkl.
familiemedlemmer). I løpet av sommeren har også 10 medlemmer meldt seg inn i klubben.
Vi forventer flere utmeldinger. Vi har kreditert kontingenten for medlemmer som har meldt seg ut
og som ikke har benyttet klubbens tilbud.
Det er tydelig at mange melder seg inn i klubben for å få redusert pris på kurs og mulighet for å
låne/leie kajakk, men mange er lite interessert i å være aktive i klubben. Når kontingentkravet
kommer, velger de å melde seg ut.

Innkommet post
Fra Handel i Halden: Invitasjon til å delta på Høstmarked 21. september.
Fra Halden Idrettsråd: Barneidrettens dag 21. september på Strupe. Vanskelig pga. lokalisering.
Vedtak: Styret takker nei. Foreslå at de neste år tar det ved Tistedalshallen, pga nærhet til vann. Vil
komme både oss og Roklubben til gode.
Fra Halden Idrettsråd: De skal ha stand på Høgskolen 16. august. Ber om flyers eller
reklameskriv.
Vedtak:Styret lager flyer - En A4 side, primært med action bilder. Budskap: Klubben har tilbud både
for deg som ønsker å lære å padle, men også til deg som kan padle fra før.
Styret printer og leverer til Stian Mjølnerød Lie.
Fra NPF: Padlingens dag/friluftslivets uke i uke 36. Mulig å sende enkel søknad om støtte på inntil
5.000,- Krever ingen rapport etterpå, men bilder fra aktiviteten.
Vedtak: Vi lager et opplegg 8. september fra kl. 12 - 15 for barn med foreldre ved klubbhuset.
Bruker bl.a. elvekajakkene. Kan da også reklamere for å prøve elvepadling i Ågårdselva. Vi setter
også ut kajakkpolomål. Vi serverer vafler.
Styret lager informasjon og sender en enkel søknad.
Hele styret bidrar den 8. sept. Styret må møte kl. 11.
Vi bruker også denne dagen til å prøve å få kontakt med foreldre som kan tenke seg å bidra i en
satsning på barn/ungdom framover.
I forkant trenger vi en dugnad for å rydde rundt klubbhuset, klippe gress etc.

Handlingsplan, HMS-plan arbeidsdokument
Regelverket til Padleforbundet gir åpning for at medlemmer med grunnkurs kan være
aktivitetsledere hvis de i tillegg til grunnkurs har gjennomgått en del øvelser som kameratredning/
egenredning/tauing/sikkerhet.
Vedtak: Vi skriver et forenklet HMS-dokument i løpet av de nærmeste ukene. Vi jobber videre med
de nødvendige dokumentene utover høsten slik at alt er på plass før neste sesong.
Vi må spesielt jobbe med å skape aktivitet i klubben/få flere aktive medlemmer.

Bruk av klubbens utstyr og tilgang til klubbhuset
På forrige tirsdagspadling oppdaget vi at det mangler flere årer og minst 5 flytevester i klubbhuset.
Ser også ut som det mangler spruttrekk. Ingen kajakker utlånt i følge utlånsboken. Det er en
mulighet for at noe av utstyret ligger i kajakkene. Flere av kajakkene lå også feil vei.
Flere medlemmer låner også flere kajakker enn de har lov til.
Styret diskuterte hvor mye tilgangen til klubbhuset bør strammes inn og mulige løsninger for å få
bedre oversikt over utlån/utleie. Vi gikk bort fra forslaget om at medlemmer skal måtte sende mail/
skjema for å få låne, da det ikke lar seg gjennomføre i praksis.
Vedtak: Nye medlemmer får ikke tilgang til klubbhuset uten grunnkurs. Iverksettes for 2020.
Alle må ha «bruk av klubbhuskurs» i tillegg..
Nettsiden «nøkkelkort til klubbhuset» og siden «Lån/leie av klubbens utstyr ble oppdatert.
Når nytt låssystem er installert, sender vi ut informasjon til nye medlemmer om nye krav for bruk av
klubbhuset. Satser på klubbhuskvelder i løpet av vinteren 2020.
Det sendes også ut mail til medlemmer der vi ber de sjekke om de har utstyr liggende som tilhører
klubben og oppfordrer dem til å levere dette tilbake snarest.

Grunnkurs/Terminliste:
Prøver 17.-18. august selv om kort varsel.
Alternativt: 14. – 15. sept.
21.-22. september
Forslag til tur hvis det ikke blir kurs den samme helgen:
21.-22. september klubbtur på Boksjøen. F.eks. Overnatte på Budalsvika?

Jubileumsfesten.
Ca 10 måmeldte per nå.
Styret sender ut mail på nytt, oppdaterer nettsiden og Facebook. Ny frist søndag 25. august.
Legger til at det er mulig å delta på deler av arrangementet, må gi beskjed om dette.
Hele opplegget koster 400,- kun padling med frokost og lunsj 100,Lov å ta med følge.
Betaling: Helst på VIPPS.

Gjensidigestiftelsen.
Det er mye vi kan søke om, men knapp tid for å lage en god søknad, samt at vi trenger å vite at vi
har ressurser til å gjennomføre det vi ønsker.
Styret har vært i kontakt med Gjensidige som sier at klubben selv setter frist for når tiltaket skal
være ferdig, vanligst er i løpet av et får fra innvilgelse. Ut fra denne fristen får man tilsendt
rapporteringsskjema. Også mulig å søke utsettelse dersom prosjektet ikke blir ferdig i tide.
Vedtak: Vi utarbeider en søknad som kan sendes til neste frist som er i februar.

Oppdatering av hjemmeside.
Hjemmesiden trenger en del oppdateringer.
Under styremøtet gjorde vi mindre endringer på sidene: Nøkkelkort til klubbhuset og Lån/leie av
utstyr.
Fordi årsmøtet og Padletinget oppfordret til åpenhet, er det ønskelig å få lagt ut referater fra
styremøter slik at medlemmene ser hva styret jobber med.
I tillegg må vi skrive litt mer om hvorfor man bør være medlem i klubben. Vi ønsker å komme bort
fra å være en utleiesentral.

Klubbforsikring
Klubben har innboforsikring i TRYG
Vi mangler ansvarsforsikring og underslagsforsikring, sistnevnte krever Idrettsforbundet at alle
klubber har. https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/underlagsforsikring/
Vedtak: Styret ser på oppdatert forsikringsbehov og innhenter tilbud fra TRYG og If.

Diverse:
Strøm til klubbhuset: Stikkontakter og lys i kajakkrommet. Styret innhenter fastpristilbud.
Ser også på låssystem.
Mål: Ny lås skal være montert i løpet av året.

Ekstra styremøte:
Mandag 26. august kl. 18 for å planlegge/fordele oppgaver til både jubileumsfesten 7. september
og Friluftslivets dag 8. september.

