
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb   
 

Dato: 14.12.2020  

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: 
● Søndagstur i desember (Luciapadling) – ble ikke noe av, valgte å ikke legge ut invitasjon pga 

Covid-19 restriksjoner i Halden 

● Mario og Anette har hatt møte med Barnas Turlag. 
● Kjøpt postkasse. 
● Alle: Hatt gjennomgang og revisjon av HMS dokumentet på Teams 

● Mario og Anette har deltatt på NPF Regionmøte Øst (Teams møte). 
Akerselva PK har en fin nettside, HPK kan få inspirasjon herfra. 
Mario og Brit-Kari har hatt gjennomgang av utestående kontingentkrav og sendt ut 

purringer. Har også håndtert inn- og utmeldinger. 
● Mario og Anette har laget inventarliste, og Brit-Kari innhenter pristilbud på ny forsikring. 
● Invitert kontrollutvalget til møtet. Møtedato for neste møte står i siste referat, også i 

terminlisten. De har fra tidligere fått oversikt over alle datoer. 
● Brit-Kari og Mario har deltatt på kurs i fakturering gjennom Klubbadmin, Brit-Kari har 

deltatt på kurs i medlemsregister. 

 

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. 
Følg opp Finn også, se også etter et salongbord til klubbrommet. 

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

● [ ] Sette opp dato for møte angående Oslofjord Padleled. 
Anette har kontakt. Ikke aktuelt å ha et større medlemsmøte pga korona. 
Avklart med kommunen at vi utsetter det til etter nyttår. 

● [ ] Aksjon: Alle: Les gjennom klubbhuskurset (link kommer på Messenger). 
Anette lager lister med div. regler for utdeling. 

● [ ] Aksjon Mario: Postboks må sies opp før 27. februar.  Må kjøpe postkasse og sette opp ved 

Mortens stativ. 
● [ ] Aksjon Mario og Brit-Kari: Gjennomgang av klubbens forsikringer og eiendeler, innhente 

tilbud fra Tryg, Gjensidige og IF inkl. underslagsforsikring. Pågår 
● Sjekke at årsmøtereferatet  er lagt ut (Anette sjekker) 

● [x] Aksjon Brit-Kari: Fylle ut politiattestskjema for Anette som søker attest. 



● [x] Aksjon Brit-Kari: kontakte idrettskretsen for å sjekke behov for politiattest for 

styremedlem (basseng). 
Morten og Sarita får skjema for å søke politiattest for HPK. 

● Aksjon Morten: sjekker mulighet for kurs for ca. 10 - 15 personer via sin kontakt i 

Brannvesenet. Ønsker gjerne kurs tidlig i januar. Vi kan følge opp med evt. livredningskurs til 
våren.  

 

Innkommet post 
SPOND – påminnelser om mulighet for å teste systemet. 

 

Administrasjon 
Medlemmer 

Utmeldt: Noen etter purring på kontingent  

Innmeldt: Ingen 

Diverse 
● Bassengtrening, prismodell og praktisk løsning. 

Hvordan gjøre det praktisk med begrensing på 20 personer i bassenget. 
Droppe sesongkort i år – forklare hvorfor eller la det bli gratis etter 5. gang hvis systemet 

tillater. Påmelding fra uke til uke, må bekrefte påmelding ved betaling. 
Varsle om ledig plass. 
Aksjon Anette og Brit-Kari: Sjekke hvilke muligheter som finnes i påmeldingssystemer. 

● Oslofjord Ro- og Padleled – utsetter ny kontakt til etter jul. 
● Terminliste 2021 

Klubbhuskurs: Håper å kunne starte i februar. 

Vårpuss: Aksjon Mario: – lage dokument med temaer. 
Søndagspadling: Fortsette med dette gjennom hele året i måneder der vi ikke har 
overnattingstur. 

Hvorfor bli medlem: Legge ut på intranettet: Aktivitetene fra årshjulet. 
Kanalturen: Mølla er bortleid, men skal være OK for oss å bruke den. 

● Gavekort, padlekurs og/eller medlemskap (tenk på delbetaling av kurs) 
Har oversikt over utsendte gavekort og beløp. Anette administrerer mens Mario er borte. 

● Tistaracet og HTH: evalueringsmøtet ble kansellert. 
Aksjon Mario: Be om nytt møte i januar. Mario følger opp. 

● Romjulspadling: utgår. 

 

Eventuelt 
Kontingent. De som ikke betaler etter purring, skal ringes opp av miljøkontakten. 

Følges opp i januar under økonomi om hva som er utestående. 

Valgkomité 2021: Styret i klubben skal finne 3 personer til valgkomite for neste år som skal velges på 
årsmøtet. Finne personer som er aktive i klubben. 

Aksjon: Mario: sender mail til valgkomiteen første uke i januar og minner om vervet deres. 

  

Neste styremøte: Mandag 11. januar. 


