
Referat fra styremøte i Halden Padleklubb                                              

Dato: 06.05.2019
Sted: IFE, Os Allé 5
Referent: Brit-Kari Bjørlo 
Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Sixten Petersson, Tom Rune Elnes Karlsen

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

Vi tok først en presentasjonsrunde rundt bordet der hver enkelt også nevnte et punkt som de 
syntes det var viktig at styret jobbet med:
Mario: Kompetanseheving.
Brit-Kari: Tidligere info ut om arrangement
Sarita: Enig med Brit-Kari, ellers gjøre padleklubben mere kjent. 
Tom: Legge tirsdagspadlingen til andre steder enn Femsjøen, bidra i klubbhuset.
Sixten: Gjøre mer på klubbhuset innvendig mot høsten
Anette: Kanalturen, ønsker å få i gang jentenettverket igjen.

Kanalturen
Buss bestilt, Mølla er booket, båt booket (mangler fører), mat og t-skjorter er ok.
Annonse er ute på nettsiden.
Færre påmeldinger i år, men mange melder seg på sent.
Maten kommer fra Stensrød, kjøres av Jan Kvamsdal.

Årsplan
Vi satte opp en foreløpig plan for styremøter og enkelte arrangement:
Styremøter: 
Mandag 27. mai.
Mandag 24. juni
Mandag 12. august
Mandag 9. september
Mandag 14. oktober
Mandag 11. nov
Mandag 9. desember
Mandag 13. januar
Tirsdag 25.  februar

Øvrige datoer:
25. – 26. mai: Kanalturen
3. juni (mandag): Dugnad på klubbhuset
15. – 16. juni: Mulig klubbtur
7.-8. september: Klubbtur (markering av 40 års jubileum)
9. mars 2020: Årsmøte

HMS-plan
Utkast til HMS-plan ble diskutert, og hver enkelt fikk i oppgave å legge inn kommentarer til utkastet 
på Google Drive.
I følge Norges Padleforbund anbefales aktivitetslederkurs for at man kan være turleder og ta 
ansvar for andre. Hvis klubben arrangerer tur, må det framgå hvem som er aktivitetsleder.
Man kan derfor ikke uten videre bruke HPKs kanaler for å arrangere turer uten aktivitetsleder.
Det er mulig å ha et dokument for klubbturer der krav til kompetanse uten aktivitetslederkurs er 
definert. (sjekk f.eks. Kongsberg Padleklubb).
Drøbak har heller ikke krav om aktivitetsleder på tur, men har en definert gruppe som har uformell 
kompetanse, denne friskes opp årlig. 



Vurdere å ta en sikkerhetsrunde med trening hver vår for å få folk opp på nivå for å være turleder 
uten aktivitetslederkurs.
Være obs når vi skriver HMS-dokumentet ferdig, slik at vi ikke begrenser aktiviteten unødvendig.

Regler for tilgang til klubbhuset
Utkast ble diskutert, og hver enkelt fikk i oppgave å legge inn kommentarer til utkastet på Google 
Drive. 
Til vurdering:

- Lage linker til regler for tilgang til klubbhuset og HMS regler under «for medlemmer» på 
nettsiden
- Før nye nøkler deles ut: 

- Ha noen «kurs» på klubbhuset for gjennomgang av hvordan registrere/behandle 
utstyret før man får utlevert nøkkel. Evt. servere vafler.
- Vært medlem 1 sesong og deltatt på x-antall aktiviteter?

- Sjekke regelverket for hvor lenge man kan logge nøkkelbruk.
- Lage samtykkeerklæring hvor man signerer på at man aksepterer at nøkkelbruk blir 
logget.
- Ved aktivitet i klubbens regi får man låne utstyr.
- Oppfriskning av kompetanse for å beholde nøkkelkort? 
- Skal det være lov å låne ekstra kajakk?

Handlingsplan
Utsatt til neste møte

Samarbeid med Røde Kors og Tistedal skole
Tistedal skole v/ Tor Håkon Norderhaug har ønske om å ha padleaktivitet for barn på 5. – 7. trinn 
på skolen (9 til 13 år). Ca. 5 av lærerne er medlem i HPK.
Han har sendt søknad til DNB/Sparebankstiftelsen og fått 250.000 til tiltaket.
Ønsker samarbeid med klubben om kursing. Ønsker hjelp til å bruke pengene fornuftig.
Styret ble enig om å invitere de aktuelle lærerne til å ta grunnkurs gjennom klubben, viktig å gjøre 
de oppmerksom på at de må padle 1 år mellom teknikk-kurs og aktivitetslederkurs.

Røde Kors v/Astrid Svanholm Røren har bedt HPK kontakte Pål Breivik.
Østfold Røde Kors sitt «Nettverk etter soning» jobber med integrering av de som har vært i 
fengsel.
Ønsker å bygge opp kompetanse for å kunne ta ansvar for padleaktiviteter. De søker om midler til 
dette og kan være interessert i å dele på utstyret. 
HPK kan få forbundet til å holde aktivitetslederkurs hvis vi har min 7 deltagere.
Styret ønsker å få begge disse gruppene inn som en del av padleklubbmiljøet (blandet kurs).

Utbedring av det elektriske anlegget i klubbhuset.
Klubben har fått pålegg etter el-tilsyn på klubbhuset. Frist for å utbedre feil for å unngå at 
strømmen blir stengt er 1. mai 2019.

40 års jubileum i 2019:
Klubben ble stiftet 31. oktober 1979.
Vi ønsker å markere dette med en klubbtur 7.-8. september, f.eks. i Grebbestadområdet.
«Hjemmelekse» til styret: Se etter egnet sted. Stedet bør helst være tilgjengelig med bil, slik at 
også de som ikke har mulighet for å padle kan delta. Må ha tilgang til kjøkken. 
Vurder samtidig om det finnes egnet sted for familietur.

Dugnad på klubbhuset:
Fastsatt til mandag 3. juni. Plan for dugnaden settes opp på styremøtet 27. mai.



Henvendelse fra Nexans sin padlegruppe
Nexans sin padlegruppe ønsker å låne utstyr av klubben 3 helger for å kjøre grunnkurs.
Styret diskuterte muligheter og konsekvenser av å leie ut, men konkluderte med å svare nei.
Vedtak: Styret ønsker ikke at klubbens utstyr leies ut til Nexans. Dette vil føre til presedens og 
dermed også på sikt gi økt slitasje på utstyr.
Styret har bestemt at kajakker og tilhørende utstyr kun leies ut til klubbens medlemmer. 

Diverse økonomi
Kontingent:
Styret sørger for at kontingent blir sendt ut i løpet av mai, sender også ut påminnelse for 2018 for 
de som ikke har betalt denne (legger ved fakturaen som vedlegg både for 2018 og 2019 fakturaer).
Styret sjekker med Halden idrettsråd om mulighet for økonomisk støtte per hode.
Mva-kompensasjon er sendt inn samtidig med registermeldingen til Brønnøysund.
Forslag om innkjøp av Alpacka raft (ca 12.000,- per stk)
Legger fram forslag til neste styremøte.(Innkjøp av slike ble godkjent på årsmøte 2018).


