
Årsmøteprotokoll Halden Padleklubb 08.03.2021.

Årsmøtet ble holdt digitalt via Teams.

18 medlemmer deltok.

Herav følgende fra styret: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Brit-Kari Bjørlo, Tom Rune Karlsen,

Sarita Degnes, Morten Pedersen, Karl Erik Svanholm

Øvrige deltagere: Per David Clee Søhoel, Lise Helene Engmo, Sixten Petterson, Ståle Bjerkeng,

Jan-Erik Bjerkeli, Alexander Annweiler, Tamás Novotny, Dóra Markovics, Stine Beere, Marit Bøe

Finden, Hans Kurt Karlsen.

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede
Alle 18 som var til stede hadde stemmerett og årsmøtet er beslutningsdyktig.

Sak 2: Velge dirigent
Vedtak: Mario Hoffmann ble enstemmig valgt til dirigent.

Sak 3: Velge protokollfører
Brit-Kari Bjørlo ble enstemmig valgt til protokollfører.

Sak 4: Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen
To personer til å underskrive protokollen: Per David Clee Søhoel og Stine Beere – enstemmig valgt.

Sak 5: Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble sendt ut 08.02.2021, dvs. 4 uker før årsmøtet (nettside, Facebook og epost).

Sakspapirer lagt ut på nettside og sendt ut mandag 1. mars, dvs. 1 uke før. Begge deler iht. Lovnorm.

Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Sak 6: Godkjenne sakslisten
Ingen innkomne saker.

Vedtak: Sakslisten enstemmig godkjent.

Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Følger forretningsorden iht. Lovnormen til NIF.

Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent

Sak 8: Behandle årsberetning
Styret 2020 har bestått av Mario Hoffmann (leder), Anette Kvamsdal (nestleder), Elisabeth Arneberg

(fungerende regnskapsfører), Brit-Kari Bjørlo (sekretær), Sixten Petterson (styremedlem), Tom Rune

Elnes Karlsen (styremedlem), Morten Pedersen (varamedlem) og Sarita Degnes (varamedlem).

Irene Aarbu ble valgt som kasserer på årsmøtet i 2020, men måtte trekke seg etter kort tid pga.

sykdom. I praksis har derfor Elisabeth Arneberg fungert som regnskapsfører. Hun har også blitt syk

vinter 2021, regnskapet ble derfor fullført av styret. Dette er årsaken til at regnskapet ble ettersendt.

LAM-midler: et beløp mangler i årsmeldingen. Riktig total mottatt beløp i 2020 er kr 29.957,-

Medlemsutvikling – antall medlemmer har gått litt opp fra i fjor.
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Det var ingen kommentarer til årsmelding fra årsmøtet.

Vedtak:

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og

kontrollutvalgets beretning
● Klubben har hatt et overskudd på i overkant av kr 107.000,- i 2020.

God oppfølging av utestående fordringer. Klubben søkte, og fikk tildelt korona

kompensasjonsmidler for bortfall av inntekter for avlyst kanaltur og avlyst kurs.

Den budsjetterte oppgraderingen av det elektriske anlegget har ikke blitt gjennomført da

leiesituasjonen for klubbhuset ikke er avklart enda fordi ny daglig leder i Kanalselskapet først

tok over høsten 2020.

● Klubbens egenkapital er kr 626.565,-.

● Kursinntektene er noe høyere enn reelt, da noe utleie av utstyr har blitt ført på kursinntekter.

● Turneringsinntekter lavere enn normalt pga. avlyst kanaltur.

● Andre driftsrelaterte inntekter gjelder mva-kompensasjon.

● Andre leiekostnader er bl.a. leie av Remmen 2019 som kom sent.

● Inventar gjelder dørlås, arrangementstelt og andre mindre innkjøp.

● Kursutgifter gjelder utdelte våttkort.

● Bilgodtgjørelse gjelder turer og tirsdagspadling.

● Alt er nå på stell med forsikringer

● Balanserapport:

Kr 7.700,- er kontingent som gjelder 2020, men er innbetalt i 2021.

Kommentar fra leder av kontrollutvalget: Dette er første året med kontrollutvalg, vi har følt oss litt

frem. Har ikke hatt fysiske møter, hatt kontakt per e-post. Kontrollutvalget har hatt en grundig

gjennomgang av regnskapet og protokoller fra styremøter.

Det var ingen kommentarer fra årsmøtet til regnskap, styrets beretning og kontrollutvalgets

beretning.

Vedtak:

Regnskapet, styrets beretning og kontrollutvalgets beretning ble enstemmig godkjent.

Sak 10: Behandle forslag og saker
Ingen innkomne saker.

Vedtak:

Årsmøtet tok dette til etterretning.

Sak 11: Fastsette medlemskontingent på minst kr 50,- og treningsavgift, eller gi

fullmakt til å fastsette treningsavgifter:
Forslag fra styret om å holde kontingenten uendret fra 2020:

Senior: 500,-

Familie: 700,- (inkl. barn til 20 år)

Student (opptil 30 år) 400,- (med gyldig studentbevis)

Junior: 10-20 år 400,-
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Det presiseres at medlemskontingent følger kalenderåret, men faktureres i mars/april.

Vi åpner opp for at barn og unge kan benytte seg av fritidskortet for barn og unge fra Halden

kommune, men voksne som inngår i familiekontingent må betale minimum kr. 50,- hver. Barn og

unge betaler aldri mer enn juniorkontingent.

Årsmøtet var fornøyd med at vi åpner for fritidskortet. Styrer presiserte at dette blir et prøveår, gir

noe mer administrasjon og gir noen utfordringer med tanke på at det finnes mange forskjellige

familiekonstellasjoner

Det kom spørsmål om de som melder seg inn sent i året.

Hvis man melder seg inn etter at vi har sluttet med tirsdagspadling (i praksis etter september), blir

medlemmet tatt opp i klubben, får kontingenten til betaling etter innmelding, men den gjelder ut

påfølgende år.

Vedtak:

Styrets forslag til kontingent for 2021 ble enstemmig vedtatt.

Treningsavgift:

Forslag fra styret: Årsmøtet gir fullmakt til styret til å fastsette evt. treningsavgift i løpet av året.

Per nå gjelder dette kun bassengtrening.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Sak 12: Budsjett

● Det er budsjettert med at Kanalturen kan gjennomføres, selv om dette per nå er usikkert.

● Reparasjon: kr 50.000,- inkluderer oppgradering av elanlegg på Klubbhuset (tilbud

kr 40.000,- + margin) + diverse reparasjonsutgifter.

● Forsikring: Styret har forhandlet ny gunstig avtale med Gjensidige, inkluderer høyere dekning

for eiendeler, underslags- og ansvarsforsikring, ulykkesforsikring for medlemmer som deltar

på aktiviteter. Prisen tilsvarer det vi tidligere betalte hos TRYG for kun eiendelsforsikring.

● Leie av lokaler (klubbhus, Remmen, Mølla) er nå splittet på 2 konti i budsjettet/regnskapet.

● Inventar: Det har vært økt interesse for tirsdagspadling og hengerkapasiteten er sprengt.

Foreslår derfor å kjøpe inn en kajakkhenger til. Det er dessuten behov for å erstatte noen av

de eldste kajakkene og tilhørende utstyr. Styret finner det forsvarlig å bruke av overskuddet

fra 2020 til dette. Spesielt med tanke på ønsket om å ha økt fokus på barne- og

familiepadling.

● Klubbhus: Styret ønsker å få oppgradert det elektriske anlegget når videre leieforhold er

avklart med Kanalselskapet.

● Kurs: inkluderer utgifter til våttkort + evt. leie av ekstern instruktør for å holde kurs høyere

opp i kursstigen.

● Reisekostnader: Gjelder transport av kajakker til tirsdagspadling og noen fysiske møter med

forbund/idrettskrets.

● Medlemskontingent: Forventet inntekt kr 55.000,-, regnet ut i fra nåværende

medlemsmasse.

● Lagt inn noe bruk av egenkapital på kr 79.000,- for å få budsjettet i balanse.

Styret prøver å skrive søknader for å få dekket det vi ønsker å investere i utstyr.

Årsmøtet hadde ingen kommentarer til budsjettet.

Vedtak:

Budsjett enstemmig vedtatt.
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Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Styret har jobbet videre med utkastet til organisasjonsplan som ble framlagt på fjorårets årsmøte og

tatt hensyn til innspillene som kom da.

Organisasjonsplanen ble gjennomgått. Denne skal revideres årlig.

Tilbakemelding fra årsmøtet: Synes det er lagt ned et godt stykke arbeid, ønsket litt info rundt

Oslofjord Ro- og Padleled: Oslofjord Ro- og Padleled er tenkt å gå fra Halden til Risør. I tillegg skal det

være padleruter med utgangspunkt i de enkelte destinasjonene underveis. Klubben har gitt innspill til

padleruter i Halden-området. Vi håper på å få opp informasjonsskilt i Sponvika, Ytre havn og

Ystehede. Håper også på flytebrygge i indre Havn.

Kommunen er positiv til padlehuk i Halden, vi ser på alternative plasseringer sammen med

kommunen.  Det skal også være toalett i tilknytning til padlehuken. Padlehukene skal ikke være

tilgjengelig fra land, de er primært beregnet på padlere.

Styret har også revidert HMS-planen i 2020.

Vedtak:

Organisasjonsplanen ble enstemmig godkjent.

Sak 14: Valg
Valgkomiteens innstilling:

a) Styret:

Leder: Mario Hoffmann (1 år -gjenvalg)

Nestleder: Anette Kvamsdal – (2 år - gjenvalg)

Kasserer: Lise Helene Engmo (1 år - suppleringsvalg)

Sekretær: Brit-Kari Bjørlo - (2 år - gjenvalg)

Styremedlem: Tom Rune Karlsen (ikke på valg)

Styremedlem: Karl Erik Svanholm (2 år - gjenvalg)

Varamedlemmer: Sarita Degnes og Morten Pedersen (begge 1 år - gjenvalg)

b) Kontrollutvalg:

Leder: Jan Erik Bjerkeli (ikke på valg)

Medlem: Grethe Ladegaard (2 år)

Varamedlem: Tore Hoel (1 år)

c) Representant til idrettens kontaktutvalg: Mario Hoffmann

d) Valgkomite: Innstilling fra styret:

Leder: Sixten Pettersson (1 år),

Medlem: Marit Bøe Finden (1 år)

Medlem: Alexander Annweiler (1 år)

Varamedlem: Ida Foss Johansen (1 år)

Styrets sammensetning etter valget:

Leder Mario Hoffmann Valgt for 1 år (Gjenvalg)
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Nestleder Anette Kvamsdal Valgt for 2 år (Gjenvalg)
Kasserer Lise Helene Engmo Valgt for 1 år (Ny)
Sekretær Brit-Kari Bjørlo Valgt for 2 år (Gjenvalg)
Styremedlem Tom Rune Elnes Karlsen Ikke på valg (gjenstår 1 år)
Styremedlem Karl Erik Svanholm Valgt for 2 år (Gjenvalg)
Varamedlem Sarita Degnes Valgt for 1 år (Gjenvalg)
Varamedlem Morten Pedersen Valgt for 1 år (Gjenvalg)

Valgkomité Leder Sixten Petterson Valgt for 1 år (Ny som leder) **
Valgkomité Marit Bøe Finden Valgt for 1 år (Ny 1 år)
Valgkomité Alexander Annweiler Valgt for 1 år (Ny 1 år)
Valgkomité Vara Ida Foss Johansen Valgt for 1 år (ny som vara)
Kontrollkomité Leder Jan Erik Bjerkeli Ikke på valg (gjenstår 1 år)
Kontrollkomité 2 Grethe Ladegaard Valgt for 2 år (Gjenvalg)
Kontrollkomité Vara Tore Hoell Valgt for 1 år (Gjenvalg)
Repr. Idrettens kontaktutvalg Mario Hoffmann Valgt for 1 år (Gjenvalg) *

* Fullmakt til styret om å oppnevne representanter etter behov

** Sittende leder av valgkomité ønsket avløsning, velges derfor for 1 år.

Alle valg var enstemmig.

Elisabeth Arneberg ble takket for innsatsen i styret gjennom mange år.

Ståle Bjerkeng ble takket for innsatsen i valgkomitéen.

Kommentarer fra årsmøtet: Det ble takket for vel gjennomført årsmøte.

Styret fikk ros for særdeles god aktivitet i 2020, imponert over hva styret får til.

Mange er takknemlige for de aktivitetene de har fått deltatt på i 2020 som har vært et spesielt år.

Festen etter Tista-racet dugnaden ble et av årets høydepunkt.

Turene har vært kjempefine opplevelser.

Bra at det vurderes å leie inn instruktør for å gjennomføre teknikkurs.

Det har vært mindre interesse for helgeturer, kan skyldes tidspunktene som kolliderte med ferier.

Aktivitetsledersamling: Kan styret oppfordre Norges Padleforbund til å finne en klubb som kan ta på

seg ansvaret for å arrangere aktivitetsledersamling?

Kan evt. HPK påta seg et ansvar for den praktiske gjennomføringen av et slikt kurs hvis andre kan ta

hånd om det tekniske innholdet?

Kan styret se på mulighet for å forhandle fram avtaler på klubbpris på utstyr/klubbtøy?

Ønskelig med en generell avtale hos leverandører med bredt sortiment.

Brit-Kari Bjørlo (referent)

Per David Clee Søhoel Stine Beere
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