
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb   

 

Dato: 15.10.2020  

Sted: Klubbhuset på Tangen 

Referent: Brit-Kari Bjørlo  

Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Brit-Kari Bjørlo, Karl Erik Svanholm, Morten Pedersen 

Forfall: Sarita Degnes, Tom Rune Elnes Karlsen 

 

 

Gjennomført siden sist: 
● Sendt søknad til kompensasjon for bortfall av inntekter fra avlyste arrangement og fått 

innvilget kr.42.385,- (bortfall av Kanalturen, Kurs for Astma og Allergiforbundet og 
Familiepadlehelg). 

● Nestleder har deltatt på Miljøkontaktkurs/møte med HIR. Har også lagt ut på hjemmesiden 
at vi nå har fått miljøkontakt og hva det innebærer. Anette har tatt NIF-kurset 
«Barneidrettsansvarlig» som nettkurs. 

● Leder har tatt “Idrettens koronavettkurs” (NIF, nettkurs) 
● Sekretær har tatt Økonomistyring for idrettslag (Viken Idrettskrets, nettkurs). 

● Helgetur til Bolærne avlyst, få påmeldte, passet ikke for flere pga. høstferie. 

 

Innkommet post 
Ingenting 

Administrasjon 
Medlemmer 

Utmeldt 2 medlemmer 

Liste over navn på disse ble gjennomgått. 

Innmeldt: Ingen 

 

Diverse 
 

● VippsGo (Vippsbutikken) forsvinner fra 1. desember – Den har vært uten faste kostnader, 

kun prosentgebyr på overføringen. Vi bruker også IZettle, kun lite gebyr ved bruk. 
Fått tilbud på alternative løsninger, bl.a. Tidypay.  Noen har faste månedsgebyr, eks. kr 
70,-/mnd. Med så uregelmessig bruk som klubben har for betalingsløsning, blir dette 

uforholdsmessig dyrt. 
Vedtak: Fortsetter med vanlig VIPPS med nummer inntil videre, vurderer endring hvis vi ser 
det blir behov. 



● Kontrollutvalget har spurt om dokumenter (budsjett 2020, årsmøteprotokoll og regnskap per 

01.10) og vil ta en halvårsgjennomgang, for eksempel på styremøtet i november. 
● Mappe til valgkomitéen 

Valgkomiteen ønsker å starte arbeidet allerede nå.  

● Oslofjord Padleled, ved Trond Glesåen ønsker å komme til Halden og prate med både styret 
og medlemmer. Ønsker å sette opp infoskilt om padleleden. Oslofjord Padleled er avhengig 
av å ha med kommunen for å gå videre. 

Vedtak: Nestleder spør om kommunen kan stille lokale for Padleledmøte. 
● Vi så på eksempel på risikovurderingsskjema for barnehage.  

Risikovurdering kan gjøres én gang for samme type arrangement. Gjentas med årlig intervall. 

Vurderer gruppa, ferdighetsnivå, værforhold – hvilke tiltak – nok ansvarlige. 
Finnes flere skjemaer tilgjengelig på nett og det er flere måter å gjøre dette på. Vi diskuterte 
noen muligheter. 
Viktig å ha full oversikt over alle/antall som er med på tur (ref redningsaksjon i Bergen). Må 

vurdere om folk skal skrive seg på liste eller om ansvarlig krysser av de som er her. 

Vedtak: Vi tar dette opp på Vårpussen, Morten kan være ansvarlig for gjennomgangen. 

Klubbhuset 
Kanalselskapet har renovert bryggen og det er satt opp pilarer som hindrer vår vanlige plassering av 
flytebryggen vår. Flytebryggen ligger nå plassert lengst bort fra klubbhuset. 

 
Aksjon Leder: 1) Ta kontakte for å få vite om de skal jobbe mer her og i så fall når. 
2) Ta kontakt med Kanalselskapet og høre om deres videre planer med tanke på pilarene som er satt 

ned som hindrer plassering av flytebryggen vår. Be også om at flytebryggen må flyttes. 

Terminliste/aktiviteter Høst 2020 / Vinter 2021 
16.-18. oktober: NIF, Den store idrettshelgen – Ikke så relevant for HPK 

31. oktober Høstkonferanse HIR. Kolliderer med padlefesten. Legge ut link på FB. 

31. oktober: HPK Padlefest 

19. november: Julegateåpning (sjekke om det blir, evt vurdere en annen «juletur» med kajakk) 

Høst 2020: Søndagsturer (må finne dato og sted) 

November: Ferskvann m/bålplass Morten finner ledig søndag. 

Jan-mars 2021: Bassengtrening – håper å kunne gjennomføre med påmelding.  
Første gang 10. januar. Fram til påske som vanlig.  
Søndager i april (utenom påskedagene) reserveres for barn/unge/deres voksne. 

Aksjon Leder: Reservere Remmen og sjekke koronaregler for bassenget. 

29.-30. mai: Kanalturen 2021 
Aksjon nestleder: setter datoen på hjemmesiden, og reserverer Mølla. Venter 

med å åpne for påmelding. 

Høst 2020,  

Vinter/vår 2021: Klubbhuskurs, varighet 1,5 t. 

Aksjon alle: Sjekk dokument i mappen Styret 2020. Mario legger ut link til dokumentet. 

 



Eventuelt 
● Fritidskortet fra Halden Kommune, må se på løsningen 

HPK Bassengtrening. 

Neste styremøte: Vurdere pristabell bassengtrening. Vurdere hvordan det praktisk kan 
gjennomføres. Lese oss opp på fritidskortet.  
 

 

Neste møte: 
Mandag 9. november kl. 18:00 på klubbhuset 

 

 

 

 

 


