Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb
Dato:

18.05.2020

Sted:

Klubbhuset på Tangen

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

Irene Aarbu

Kontrollkomitéen
Leder og nestleder hadde i forkant av styremøtet et kort møte med den nyvalgte
kontrollkomitéen.
Kontrollkomitéen ønsker å delta på 3 styremøter i løpet av året. Et møte i forkant av
sesongen, et i slutten og 1 før årsmøtet.
De ønsker at styret har terminliste klar til neste styremøte.
Kontrollkomitéen skal ha tilgang til styrets arbeidsdokumenter og skal se igjennom
regnskapet 3- 4 ganger per år.
Oppgavene til kontrollkomitéen må ellers tilpasses klubbens størrelse og aktivitetsnivå.

Referat og aksjoner
De fleste aksjonene fra forrige styremøte er utført.
•

Aksjon finne ny kasserer: Kontakt er opprettet, venter på tilbakemelding.

•

Aksjoner i forbindelse med kansellering av Kanalturen stort sett utført.
Refusjon av deltageravgift: Pågår.
Mølla er avbestilt.

•

Sjekke med Kanalselskapet om søppeltømming – ikke gjort, men slusesesongen
starter 30. mai, antar at kontainerne kommer da.

•

Gjenstår å avklare med de andre instruktørene om kurs.

•

Kontingentkrav kan sendes ut nå som sesongen har startet.

LAM midler (lokale aktivitetsmidler).
Søknadsfrist er 1. juni.
Vedtak:
Nestleder sender ut mail til medlemmer med familiemedlemskap med oppfordring om å
registrere barn.
Nestleder sender søknad om LAM-midler.

Portal for administrasjon av idrettsklubber
Det er tidkrevende å vedlikeholde medlemsopplysninger i nåværende systemer.
Styret ønsker å vurdere om andre medlemssystemer kan fungere bedre enn Klubbadmin.

Det finnes flere systemer som er godkjent av NIF og som er koblet opp mot Min Idrett.
Flere styremedlemmer har god erfaring med SPOND som også har en egen app for
medlemmer.
Vedtak:
Leder ser på 3 forskjellig systemer, vurderer pris og funksjonalitet og legger ut info om
disse senest 3. juni slik at resten av styret kan forberede seg. Evt bytte av system vurderes
på neste styremøte.

Postboks kontra postkasse
Det kommer lite annen post enn reklame i postboksen og postboksleien begynner å bli høy.
Klubbhuset har for en tid tilbake fått tildelt gateadresse, så det er sannsynligvis mulighet
for å sette opp en postkasse i stedet.
Vedtak:
Leder sjekker hva som skal til for å si opp postboksen og få postkasse. Sjekker også med
forbundet.
Et av styremedlemmene bor like ved klubbhuset og kan ta ansvar for å ta inn post fra
postkasse.

Klubbhuset – dørlås og strøm
1. Kortleser med brikke, elektrisk sluttstykke, dataprogram, ca 30.000,- m mva.
Programvaren utgjør ca. halvparten av prisen. Kortene koster 30,-/stk.
2. System der man programmerer kortene direkte på låsen. Kan sannsynligvis slette
kort-id på låsen. Vil gi tidkrevende administrasjon av kortene.
Pris ca. 15.000,3. Appløsning – systemet har ikke kontroll på mobilprodusentene. Fungerer via
bluetooth
Låskassen går på batteri.
Sannsynligvis trenger ikke systemene strømtilkobling.
Vedtak:
Vi prioriterer å få på plass nytt låsesystem, avventer oppgradering av strømanlegget.
Må ha en lettvint måte å nulle ut kortet.
Ønsker primært kort og brikke med kode, vi henter inn eksakt pris og spesifikasjon på
alternativ 1.
Sekretær kontakter Sparebankstiftelsen Halden og sjekker om det er aktuelt å søke om
støtte derfra.
For beløp opp til 50.000,- er det ingen fast søknadsfrist.

Brekke Bedriftsnettverk
Har møte onsdag 20. mai kl. 10 på Brekke. Nestleder vurderer å delta.

Terminliste:
Pga koronasituasjonen og krav til smittevern/avstand i kombinasjon med sikkerhet er det
litt vanskeligere å fastsette tirsdagsturene, da vi er mer enn vanlig avhengig av
vindforholdene. Det er også uklart om det kan bli mulig å padle i svensk farvann i løpet av
sommeren.
Pga koronarestriksjoner og stengt basseng på Remmen har vi ikke klart å gjennomføre det

planlagte livredningskurset. Noen i styret har livredningskompetanse gjennom mange år,
men har pga korona ikke fått gjort nødvendig oppdatering i 2020.
Tirsdagspadling
har startet opp.
8 personer deltok på Store Erte.
Kun 3 personer på Trollnestjern (dårlig vær – 3 årstider).
20.05.: Kålvika.
27.05.: Nordenden av Femsjøen.
Andre aktuelle steder: Børtevann, Kløsa, Karlsøya (grotte), Karlsøya mot Singløya,
Innsiden av Karlsøya, Torsneslandet, Vannsjø (Søndagstur)

Neste styremøte: 8. juni starter 18:30.

