
Referat fra styremøte i Halden Padleklubb    

Dato: 25.02.2020
Sted: IFE, Os Allé 5
Referent: Brit-Kari Bjørlo 
Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Sixten Petterson, Tom Rune Elnes, Britt-

Kari Bjørlo 
Forfall: Elisabeth Arneberg, Elisabeth Høy,

HMS-dokumentet 
Vi gjorde noen få mindre justeringer i HMS-dokumentet som vi har jobbet fram i løpet av 
året. Dokumentet skal revideres årlig. Det er mulig for medlemmer å komme med innspill før 
neste revisjon.

Vedtak:  
Styret godkjenner HMS-dokumentet i nåværende form. Informerer om dette på årsmøtet.  
Nestleder legger dokumentet ut på hjemmesiden. 
Nestleder oppdaterer hendelsesskjemaet med innspillene som har kommet fra styret og 
legger dette ut på nettsiden. 

Ny Lovnorm fra NIF
Ny Lovnorm fro NIF er vedtatt på Idrettstinget i Norges idrettsforbund høst 1019. Trer i kraft 
fra 01.01.2020. 
HPKs lov må tilpasses denne loven og oppdatert lov for HPK gjøres kjent for medlemmene 
på hjemmesiden. Det er ikke nødvendig å behandle dette på årsmøtet.

Styret valgte å gjøre noen mindre tilpasninger. Fjerner punkt 15, krav om revisor. Med 
årsomsetning under 5 mill. er det ikke krav om revisor, kun kontrollutvalg. Lovteksten ellers 
beskriver dette tydelig.

Foreslår følgende styresammensetning (øker med 1 styremedlem, reduserer fra 3 til 2 
varamedlemmer):

Leder 1 år  

Nestleder 2 år (på valg i år med oddetall)

Sekretær 2 år (på valg i år med oddetall)

Kasserer 2 år (på valg i år med partall)

Styremedlem 2 år (på valg i år med partall)

Styremedlem 2 år (på valg i år oddetall) – velges for 1 år i 2020 for å «komme i rute»

Varamedlem 1 år

Varamedlem 1 år

Kontrollutvalg: 2 medlemmer + 1 vara (erstatter tidligere «revisor, øker med 1 varamedlem).

Valgkomite: 3 personer (+ evt. varamedlem) 
Styret foreslår at valgkomitéens leder velges for 2 år i partall-år, medlemmer velges for 2 år i 
år med oddetall.



Vedtak: 
Leder informerer valgkomiteen. 
Leder ringer region Viken og sjekker om det er nødvendig med 4 personer i valgkomite

Årsmøtet 2020
Budsjett: Leder spør kasserer om det er mulig å legge budsjettall for 2019 inn i regnskapet.

Sted å være: Styret sjekker om vi kan få låne Plenumssalen på Saugbrugs.

Årsmelding: Ble enige om å gjøre noe mindre justeringer i utkastet.

Behandle forslag og saker:

Endret sammensetning av styre og valgkomite, ref. punkt under ny Lovnorm.

Lage og legge fram enkel organisasjonsplan som viser styrets sammensetning.

Kontingent: Styret foreslår at:  
- Kontingentsatser holdes uendret. 
- Barn opp til 20 år i inneværende kalenderår (tidligere 18 år) inngår i familiekontingent. 
- Juniormedlem endres fra 10-18 til 10-20 år.

Internettsiden
Referater fra styremøtene er nå tilgjengelig på nettsiden under fanen «For medlemmer».

Nestleder har laget en mappe Padlevett under Arbeidsdokumenter.  
Aksjon alle: Les igjennom og gi kommentarer/endringer. Ønsker å legge dette også ut på 
nettsiden.

Spørreundersøkelsen
Det har per 25. februar kommet 35 svar på spørreundersøkelsen. 
De fleste er positive til innskjerping av krav for å få tilgang til Klubbhuset. 
Flesteparten er også fornøyd med tilbudet HPK har, men noen ønsker flere turer. Spesielt 
søndagsturer er nevnt. Dessverre er det svært få som er interessert i å ta verv eller hjelpe til 
med gjennomføring av aktiviteter, og da blir det vanskelig å øke aktivitetsnivået. 

Søke støtte til låsesystem.
Dersom vi klarer å få tak i nok tekniske info og priser på nytt låssystem, sender sekretær 
søknad om støtte til Sparebankstiftelsen innen første søknadsfrist som er 1. mars.

Kanalturen
Detaljert huskeliste for arrangementet er lagt i egen mappe under «Arbeidsdokumenter»

Sekretær har innhentet priser på middag og levering av denne. Vi så på de mest aktuelle 
alternativene og valgte å gå for biffgryte med tilbehør fra Bergstrøm. De tilbød også gratis 
levering til Mølla.


