
Referat fra styremøte i Halden Padleklubb                                              

Dato: 14.10.2019
Sted: IFE, Os Allé 5
Referent: Brit-Kari Bjørlo 
Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Sarita Degnes, Tom Rune Elnes Karlsen, Brit-

Kari Bjørlo
Forfall: Elisabeth Arneberg, Elisabeth Høy, Sixten Petterson

Kommentarer til gjenstående aksjoner fra forrige møte 
Sjekke med Røde Kors og Redningsselskapet om livredningskurs gjenstår.
 
Innkommet post
Fra Østfold Idrettskrets: Obligatorisk oppfølging av idrettslag 
Styret har fulgt opp denne, dato for klubbesøk er avtalt til 29. okt.
Halden Idrettsråd: Høstkonferansen – utsatt pga. liten interesse.
De etterlyser engasjement fra klubbene.
Programmet for konferansen er lite nyttig for Halden Padleklubb.
Vedtak: HPK ønsker å invitere Stian Mjølnerød Lie fra Halden Idrettsråd til et styremøte for deling 
av informasjon/erfaringsutveksling – ønsker å formidle spriket mellom HPK og øvrige 
masseidrettsklubber.
Vedtak: Styret inviterer Stian til styremøte.
Handel i Halden: fra Gun Helen Johansen mail om julegateåpning.
Vi skal ikke ha stand, men vil informere om at vi har tenkt å ha padling på Tista under 
julegateåpningen.
Vedtak: Styret kontakter Handel i Halden og holder i arrangementet.
NPF: Friluftslivets uke er fastsatt til 5. – 13. september 2020 
Kanalturen er avtalt med Fundingsrud til 30.-31. mai.

Lys i klubbhuset
Vi definerte behovet for lys og stikkontakter:
3-4 Lysrør i kajakklageret montert i skråtaket mot kajakkene slik at de lyser opp kajakkene.
3 lysrør til ved vestene/inngangen.
Garderobene: Enkle  taklamper.
Ekstra dobbelt stikkontakter på klubbrommet.
Utendørskontakt med bryter inne.
Utendørsbelysning ved døra og på hjørnet mot flytebrygge. Ledlamper, dropper bevegelsessensor. 
+ en billig lyskaster som man kan skru på ved behov.
Bryter og stikkontakt ved utgangsdøra.
Vedtak: Styret innhenter 3 tilbud.

Førstehjelpsutstyr
Vi trenger å oppgradere førstehjelpsutstyret vi har med på tur, trenger også førstehjelpsskrin som 
kan henge på veggen i klubbhuset.
Styret har bilder av typisk nyttig førstehjelpsmateriell for padling og hvordan dette typisk kan 
sorteres/merkes.
Vedtak: vi søker om støtte fra Gjensidige og If til dette, samt vanntette poser til oppbevaring av 
utstyr.



HMS-plan arbeidsdokument
Vi diskuterte form på dokumentet. Valgte å ta utgangspunkt i Drøbak sitt dokument, men så også 
på Kongsberg sitt og brukte litt derfra. Vi har prøvd å komprimere teksten der det var mulig. Vi 
ønsker et komplett dokument, men vil splitte det litt opp på nettsiden slik at padlevettregler og 
rutine for turansvarlige legges ut som separate dokumenter også.
Vi ble ikke ferdige, fortsetter mandag 28. oktober. 
Aksjon alle: lese gjennom resten av dokumentet og gjøre seg tanker om hvordan resten av 
dokumentet skal være, slik at vi kan være effektive på neste møte.


