Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb
Dato:

23.02.2021

Sted:

Videomøte pga. korona

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

Morten Pedersen

Gjennomført siden sist:
●
●
●
●

Leder og sekretær har fått innføring i regnskapsprogrammet og koblingen mot nettbanken.
Sagt opp postboks, bestilt ny nøkkel som erstatning
Organisasjonsplanen er ferdig.
Et medlem har padlet til distansemerke sølv i 2020.

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.
[ ] Aksjon Mario: sjekke dørmål til boden.
Følg opp Finn også, se også etter et salongbord til klubbrommet.
[ ] 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. Hvis vi ikke finner den andre
nøkkelen, koster ny nøkkel kr 147. Sette opp postkasse ved Mortens stativ.
[ ] 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. Avventer pga korona.
[ ] Aksjon Mario: Kontakte Rognøy og ber om møte for evaluering av Tistaracet.
Ønsker fysisk møte.
[ ] Aksjon Mario: lage rapportskjema for hendelser
[ ] Aksjon styremøte: Gå gjennom reglene vi har i dag og vurdere om de er gode nok i
forhold til det muterte viruset i god tid før vi starter opp aktiviteter igjen.
[ ] Aksjon Anette: legge ut på nettsiden at klubbhuset generelt er stengt, for å bruke
klubbens utstyr må man ta kontakt og avtale. Vester skal tas med hjem og vaskes.
[ ] Styret må finne og foreslå valgkomite til neste år.
[ ] Aksjon Mario: Sjekke opp om faktura for arrangementstelt og flagg er registrert i
regnskapet.

Årsmøtet 2021
Vi gjennomfører digitalt årsmøte inkl. digital avstemming.
Årsmøtepapirer må sendes ut mandag 1. mars.
Påmelding til årsmøtet via ISone.

I mail med sakspapirer for årsmøtet oppfordrer vi deltagere til å logge seg på 10-15 min før årsmøte
starter.
Styret logger seg på 30 minutter før årsmøte starter.
Foreslår Mario som ordstyrer, trenger en til fra styret i samme rom som følger med på chatten der
deltagere melder seg for taletid.
●
●
●
●

Skrive økonomisk beretning. (Mario og Brit-Kari)
Kontrollutvalgets beretning. Jan Erik Bjerkeli er på saken.
Innkomne forslag – ikke kommet inn noen.
Styrets forslag til valgkomité.

Sak 11 Medlemskontingent
Styret foreslår å holde kontingenten uendret.
Presisere at medlemskontingent følger kalenderåret og faktureres etter årsmøtet i mars/april.
Styret gis fullmakt til å fastsette evt. treningsavgifter (typisk bassengtrening).
Fritidskortet – hvert barn får 1000,- fra kommunen for å shoppe fritidskortsaktiviteter. HPK er en del
av ordningen.
Vår juniorkontingent gir mulighet for at voksne dermed får svært redusert kontingent.
Vedtak: Vi foreslår å holde juniorkontingenten uendret på kr 400,-. Vi tar dette som et prøveår, og ser
om ordningen gjør at vi får flere barn som aktivt deltar på klubbens aktiviteter. Basert på erfaringen
vi gjør med fritidskortet i år, må vi gjøre en vurdering neste år på om kontingentsatsen for junior evt.
bør settes ned.
Mulig å gi innspill i chatten på om det er fornuftig at voksne kan ende opp med kr. 50,- i kontingent
hvis de har to barn som bruker fritidskortet for HPK.
Aksjon Anette: Kontakter Norderhaug for å avklare om kommunen har regler/erfaring rundt
familiekontingent.
Budsjett:
Ønsker å budsjettere med 6 nye kajakkpakker + kajakkhenger med ramme.
Mangler bl.a. bredere kajakker med ror.
Budsjetterer uten støtte til disse innvesteringene da dette er usikker inntekt, men prøver å søke
støtte til innkjøpene, lager fotnote i budsjettet om dette.
Kan også være mulig få støtte for å dekke instruktørkurs rettet spesielt mot barn fra Idrettsrådet.
Valg:
Husk gave til avtroppende styremedlemmer/valgkomité
Neste styremøte:

Avklares etter årsmøtet.

