
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb                                               
 

Dato: 23.04.2020   

Sted:  Messengermøte pga koronarestriksjoner 

Referent: Brit-Kari Bjørlo  

Til stede:  Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Tom Rune Elnes Karlsen, Sarita Degnes, Brit-Kari 
Bjørlo, Morten Pedersen, Karl Erik Svanholm 

Forfall:  Irene Aarbu 

  

 
Styret – endringer etter årsmøtet 
Kasserer har måttet melde forfall til styret pga. sykdom. 
Dermed mangler klubben formelt kasserer. Enn så lenge tar fjorårets kasserer seg av betalinger og 
bokføring. 

Vedtak: Styret prøver å finne ny kasserer blant medlemmene.  
Hvis ja, må vi avholde ekstraordinært årsmøte.  
 

Kanalturen 2020 
Kun 7 påmeldte per nå, alle disse påmeldt før koronautbruddet. 

Kompensasjon for tapte inntekter: Per i dag gjelder komp.ordningen kun for arrangementer tom. 30. 
april. Kan finnes andre muligheter via banker.   

Hvis retningslinjer og restriksjoner tillater det, så kan vi vurdere å arrangere en klubbtur i 
Haldenvassdraget en vanlig helg, men uten matservering, Mølla og slusing.  

Vedtak: Kanalturen 2020 avlyses pga. koronasituasjonen og restriksjoner. Påmeldingen stenges.  
Har per nå hatt en kostnad på ca. 250,- i gebyr, og det er uklart hva Deltager.no evt. tar i 
refusjonsgebyr, men vi refunderer innbetalt avgift 100% som en del av dugnaden. 

 

Terminliste/aktiviteter Vår 2020  

Tirsdagpadling:  
Kan nå gjennomføres iht. NIF og NPF sine retningslinjer, maks 5 personer per gruppe. 
http://www.padling.no/nyheter-aktivitetsrettet/viktig-informasjon-vedroerende-koronavirus-
oppdatert-2204/  
Vi gikk igjennom forslag til hvordan tirsdagspadling kan gjennomføres iht. koronaregelverk.  
Klorin i kombinasjon med Zalo (1 ss klorin, 1 ss Zalo og vann til full sprutflaske) brukes til 
desinfeksjon i barnehagene. Vi kjøper inn dette og har det ferdig blandet på sprutflasker i 
Klubbhuset. 

 

http://www.padling.no/nyheter-aktivitetsrettet/viktig-informasjon-vedroerende-koronavirus-oppdatert-2204/
http://www.padling.no/nyheter-aktivitetsrettet/viktig-informasjon-vedroerende-koronavirus-oppdatert-2204/


Vedtak:  
Vi starter tirsdagspadling 5. mai. Det skal være påmelding til padlingen. Første tur på Store Erte, her 
er det lett å holde seg i le langs land uansett vindretning og forsvarlig for nybegynnere å være med.  
Om nybegynnere kan være med på tirsdagspadling må vurderes fra tur til tur. 
Må legge inn ekstra tid for å kunne ta ut kajakker og utstyr. 
Ikke samkjøring, men klubbens henger kan brukes til å frakte kajakker.  
Når det informeres om plan for tirsdagspadling på (Facebook, nettside og mail iht. 
årsmøteoppfordring), legges det samtidig ved instruks for hvordan klubben vil gjennomføre 
padlingen, der det er tydelig definert hvordan deltagerne skal forholde seg.  
Oppfordrer til at medlemmene bruker egen vest hvis de har, hvis ikke kan klubbens vester brukes. 
 

Tilgang til klubbhuset for medlemmer (Koronasituasjonen) 
Vedtak:  
Klubbhuset åpnes fra 5. mai med klare instrukser til bruk.  
Oppfordre til bruk av egen vest hvis man har.  
Hageslangen må kobles til og vi må få en avklaring i forhold til søppel. Vi pleier å bruke 
søppelkontaineren som normalt er satt ut av Kanalselskapet. 
Kajakker og utstyr må hentes fra Remmen. 
 

Kurs i Våttkort sesongen 2020 
Styret ble enige om at det må avklares med de øvrige instruktørene om det er aktuelt å sette opp 
kurs i nåværende situasjon. Foreløpig opplever styret det som lite aktuelt pga. stor risiko for 
nærkontakt ved øvelser. 

Aksjon: 
Mario sjekker med de andre instruktørene. 

 

Kontingent 2020 
Opprinnelig plan var å sende ut kontingenten uken etter årsmøtet, men pga. korona lock-down ble 
dette utsatt. Nå er situasjonen mer avklart og vi ser at vi kommer i gang med aktiviteter igjen.  

Vedtak:  
Kontingentkrav kan sendes ut etter at det er sendt ut informasjon om klubbens aktiviteter og 
klubbhuset er åpnet igjen, dvs. ca. midt i mai.  
 

Dørlås til klubbhuset 
Styret gikk kort gjennom status på dørlås. 
Det er mulig å sette inn lås nå, evt. ved bruke av en skjøteledning. Dette forutsetter at systemet 
eventuelt kan tas med til et annet klubbhus om det blir aktuelt, og ikke krever endring i 
strømanlegget nå, ref. diskusjon rundt usikkerheten om langvarig leieavtale med Kanalselskapet på 
årsmøtet. 
Det er ønskelig å få på plass ny lås så snart som mulig. 

 



Datoer for styremøter og årsmøte. 
Normalt hver 2. mandag i måneden, kl. 18:00, med noen unntak. 

Styremøter: 
11. mai,  
8. juni,  
10. august, (noe tidlig i forhold til ferie? Justeres evt. når det nærmer seg.) 
14. september,  
19. oktober  
9. november,  
14. desember,  
11. januar, 
8. februar,  
23. februar (! tirsdag ifm. Frist for innkommende saker til årsmøtet) 

Årsmøte: 8. mars 2021, kl.18:30 

 

Annet 
Kontrollkomiteen må kalles inn til neste styremøte, skal også motta styrereferat. 

Dokumentene til årsmøtet ble gjort tilgjengelige via link på Google drive. Linken er nå lukket. 
Skal sakspapirene til årsmøtet fortsatt være tilgjengelig? Det viser seg at flere, også utenom 
medlemmer, samt utlendinger etterspør tilgang, og vi vet ikke hva som er intensjonen. 

Vedtak: 
Årsmeldingen kan ligge ute på nettsiden, alt annet ikke.  
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