
Referat fra styremøte i Halden Padleklubb                                              

Dato: 16.09.2019
Sted: IFE, Os Allé 5
Referent: Brit-Kari Bjørlo 
Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Sixten Petersson, Tom Rune Elnes Karlsen ,  

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

Kommentarer til gjenstående aksjoner fra forrige møte: 
HMS plan: Styremøtet 14. oktober gjøres om til kombinert HMS og styremøte, fra 17 – 22.
Holder også av 28. oktober, starter kl. 17 da også.
Gjenstår å sjekke med Røde Kors og Redningsselskapet om livredningskurs
Se ellers Google Keep.

Innkommet post
Mail fra Østfold Idrettskrets angående obligatorisk oppfølging av idrettslag som tilbyr 
- klubb-besøk,  
- 3 timers kurs i Styrearbeid i praksis 
- Start- og oppfølgingsmøter – klubbutviklingsprosess over 3-6 mnd.

Vedtak: Styret inviterer kretsen til å kjøre Styrearbeid i praksis og klubb-besøk .
Trond og Gry driver med klubbutvikling for Padleforbundet – vi vurderer etter hvert om vi ønsker 
dette fra Padleforbundet eller fra Idrettskretsen.

Innmeldinger/Utmeldinger
3 innmeldinger etter Padlingens dag.
1 utmelding

Jubileumsfesten (oppsummering)
Jubileumsfesten: Vellykket med start på klubbhuset med frokost og mimring, fin klubbtur.
Kunne ønsket flere deltagere.
Ønsker å gjenta dette neste år med felles frokost, egen matpakke på tur og uformell fest om 
kvelden.
Vedtak: De av styret som har lagt ut for ingredienser får dette refundert.

Padlingens dag (oppsummering)
Bra frammøte, de besøkende fordelte seg fint utover.
Ut i fra oppmøtet kan vi tolke at vi kunne hatt en barne- ungdomsavdeling.
Flott omtale i HA. Kunne hatt liste for å skrive opp interesserte for å sende mail om tilbud i 2020.
Avklare pris på vafler på forhånd.
La «funksjonærer» som ikke er på vannet  ha på padleklubbvester.
Bra at så mange fra styret stilte.
Supert å ha hjelp fra Fredrik.
Vedtak: 
Styret lager PDF fra HAs dekning. Sender til Padleforbundet sammen med link til hjemmesiden 

Terminlister tirsdagspadling, kurs og turer
Tirsdag 17. september: Gjør om til Nattpadling, møter kl. 18:30 ved klubbhuset, matpakke, 
retur ca. 22.
Tirsdag 24. september: Siste padling, blir på Femsjøen.
Grunnkurs Hav 21. – 22. september: Siste frist påmelding torsdag kl. 18. 
Klubbtur 4. – 6. oktober til Bolærne i Vestfold.  



De som ønsker å sove inne første natt, må ordne dette selv. 
Styret planlegger turen og er sikkerhets- og turansvarlige.
Klubbdugnad 8. oktober: Male ferdig vinduer.
Rengjøre gulvet, fuge sprekk, (venter med å male til våren) – Styret sjekker med Montér og 
Stangskovene om type maling/pris.
Merke flytevester, kajakker, trekk.

Kontingent 2019
Det er fortsatt en del som ikke har betalt kontingent for 2018 og 2019.
Styret var enige om å slette medlemmer som ikke har benyttet klubbens tilbud.
Alle andre purres på nytt.

Kanalturen 2020
Styret ønsker å fortsette med Kanalturen. Har eksistert i 16 år.
Dato 2020: Styret ringer Fundingsrud og foreslår pinsehelgen (30.- 31. mai).

Bassengtrening
Foreslå De tre siste gangene før påske: Barnepadleskole. 29. mars, 19. og 26. april.
Søke om støtte til Ung-instruktør.
Finne foreldre.


