
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb   
 

Dato: 09.11.2020  

Sted: Videomøte pga. korona 

Referent: Brit-Kari Bjørlo  

Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Tom Rune Elnes Karlsen, Brit-Kari Bjørlo, Karl Erik 

Svanholm, Morten Pedersen, Sarita Degnes 

Forfall:  

 

Gjennomført siden sist: 
● Dagstur 31. oktober. La ut fra Tangen på Kråkerøy og padlet rundt Papperøy.  

12 deltagere. 

Den planlagte padlefesten på kvelden måtte avlyses pga korona. 
● Møte 4. oktober med Halden Kommune angående Oslofjord Ro- og Padleled. 

 

Aksjoner fra forrige møte (Aksjoner merket med x er utført, resten står) 
● [ ] Aksjon: Tom prøver å skaffe innerdør til boden. Følger opp videre. Sjekker også Finn.no. 

Ny aksjon Mario: sjekke dørmål til boden. 

● [x] Aksjon: Sarita følger opp tilbud for livredningskurs (pris, innhold, antall deltagere, 
standard/tilpasset kajakk). Dette er gjort, men vi utsetter kurs til våren. 

● [ ] Aksjon Mario: sjekker passende alternativer for VippsGo (forsvinner fra 1. des) 

● [x] Anette har lagt ut dato for Kanalturen på hjemmesiden – venter med å åpne for 
påmelding. Mølla er ikke reservert. 

● [x] Sette opp dato for møte angående Oslofjord Padleled. 

Anette har hatt kontakt. Ikke aktuelt å ha et større medlemsmøte pga korona. 
● [x] Aksjon: Mario: Reservere Remmen og sjekke koronaregler for bassenget. 

Bestilt fra 10. januar til 25. april (minus påskedagene). Etter påske blir for barn og unge. 

Klokkeslett som vanlig 18:30 – 20:30. Ønsker å starte tidligere etter påske, men avhenger av 
Svømmeklubben. Koronatiltak: Helst maks 10 i hver garderobe. Totalt antall i basseng: Max 
20. Må ha påmeldinger. Satser på ny påmelding hver uke. 

Hoopla.no kan f.eks. brukes til påmeldinger.  
● [ ] Aksjon: Alle: Les gjennom klubbhuskurset (link kommer på Messenger). 
● [ ] Aksjon Mario: Postboks må sies opp før 27. februar.  Hvis vi ikke finner den andre 

nøkkelen, koster ny nøkkel kr 147.  Må kjøpe postkasse og sette opp ved Mortens stativ. 

Innkommet post 
Mail fra HIR ang korona. 

Spørsmål om vi har hatt kostnader som ikke dekkes av støtteordningen. 

Forsikring – har mottatt de årlige forsikringspapirene for gjennomgang.  
Aksjon Mario og Brit-Kari: Tar en gjennomgang på klubbens forsikringer og eiendeler og innhenter 



nye tilbud fra Tryg, If og Gjensidige. Inkl. underslagsforsikring.  

Aksjon Mario: Legg ut nåværende forsikringsavtale på Messenger.  

 

Administrasjon 
Medlemmer 

Utmeldt: 0 medlemmer 

Innmeldt: 5 medlemmer (1 senior og 1 familiemedlemsskap med 4 personer) 

Liste over navn på disse ble gjennomgått. 

Diverse 
● Postkasse.  
● Vedtak: Kjøper Habo Classic Postkasse låsbar grønn til kr. 349,-. 

Morten hjelper til med montering.  
● Kontrollutvalg – Leder har ikke fått beskjed om at kontrollutvalget ønsket å være med på 

dette møtet. De har ikke fått regnskapet, Mario har purret på regnskapsfører. 

● Oslofjord Ro- og Padleled. 
Ønske om å få med flere folk fra Halden i prosjektet.  
Hovedleden slutter i Halden sentrum. HPK foreslår Iddefjorden som egen rute. Padleruter i 
ferskvann er også interessant for Halden. Kommer ikke inn i dette prosjektet, men kan 

komme senere. 
Anette har laget en padleledmappe.  
Alternative steder for gapahuk kan være ved Monolitten, Knivsøholmene, Flatskjæra. Makø 

eies av Halden kommune, kan også være aktuelt. Boksjøen, Store Erte…, mulighetene er 
mange. 
Et krav for å sette opp padlehuk er at det skal være toalett på stedet.  

● Tistaracet. 
Ble gjennomført i sommer i samarbeid med Halden Topphåndball (HTH).  
Gavekort grunnkurs fra HPK som gevinst i Tistaracet blir sendt dem nå. 

Leder og nestleder skal ha møte med HTH 11. november for å evaluere og bli enige om 
oppgjør for innsatsen. 
Arbeidsinnsatsen var betydelig og vi stilte med både mye utstyr og mange dugnadshjelpere 

og var en vesentlig del av arrangementet. Vi ikke hvor mye HTH har fått inn på 
arrangementet. Foreslå å etterspørre regnskap. 

● Klubbhuskurs: Kurs utsettes til over nyttår pga. koronarestriksjoner. 

● HMS : Aksjon: Alle: lese gjennom HMS dokumentet på Google Disc Arbeidsdokumenter 
2020. Mario kaller inn til eget HMS-møte for årlig revidering av dokumentet. 

● Aksjon Mario: Legge årsmøtereferatet på nettsiden.  

● Aksjon Brit-Kari: Fylle ut politiattestskjema for Anette som søker attest. 
● Aksjon Brit-Kari: Kontakte idrettskretsen for å sjekke behov for politiattest for styremedlem 

(basseng). 

● Førstehjelpskurs. Vi diskuterte behov for førstehjelpskurs kontra livredningskurs og mener 
det er lurt å prioritere livreddende førstehjelp framfor livredning. 
Aksjon Morten: sjekker mulighet for kurs for ca. 10 - 15 personer via sin kontakt i 
Brannvesenet. Ønsker gjerne kurs før jul eller tidlig i januar. Vi kan følge opp med evt. 

livredningskurs til våren.  

 



Terminliste/planlagte aktiviteter Høst 2020 / Vinter 2021 

 

Barne- og ungdomspadling 2021. 
Anette ønsker å starte opp dette med 3 ganger på Remmen etter påske. Fortsetter med turer etter 
det – 1 tur per måned. Mål er på sikt å få en selvstendig gruppe som kan arrangere egne turer. 
10. november: Leder og nestleder møter med leder i Barnas turlag. 
Sjekke med de som meldte seg på familiepadlehelg. 

Søndager kan være aktuell dag for disse aktivitetene. 

Eventuelt 
● Fritidskortet fra Halden Kommune, må se på løsningen  

Må også vurdere ny pristabell for bassengtreningen og hvordan det praktisk kan 
gjennomføres. Sak settes opp på neste styremøte 

● Setter opp eget møte for å gjennomgå HMS-plan og Organisasjonsplan. 
● Økonomi skal inn som fast punkt på agenda. 

 

Neste møte: 
Mandag 14. desember kl. 18:00 på klubbhuset eller på video 

 

 

 

 

 

19. november: Julegateåpning (utgår) 
22. november: Søndagstur. Ferskvann m/bålplass. 

Krever ikke tørrdrakt, men legger ruten nær land.  
Padle fra Stensbrua inn i Aspern, alternativt Store Erte. 
Aksjon: Morten: Skriver invitasjon, sender til Anette som legger ut på 
hjemmesiden/FB. 
Klubben har grillpølser, kanskje burgere. Står for mat. 

Desember Evt julepadling avklares på chat i desember 
Januar - mars Bassengtrening, starter søndag 10. januar og går fram til påske som vanlig 
April Tre søndager etter påske: Bassengtrening reserveres for barn/unge/deres 

voksne. 
Januar – Mai Klubbhuskurs 
April Vårpuss 
29.-30. mai Kanalturen 2021 
August  Familiepadlehelg 


