
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 12.04.2021

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, Lise Helene Engmo, Morten Pedersen

Forfall:

Gjennomført siden sist:
● Årsmøtet ble gjennomført digitalt. Fungerte teknisk bra, men det blir mindre diskusjon.

Omtrent samme antall deltagere som vi hadde på fysisk årsmøte i fjor.

● Avklart erfaringer med familiekontingent i forhold til Fritidskortet med Norderhaug.

Andre klubber gjør slik vi har tenkt, reduserer i familiekontingenten.

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.

● [/] Aksjon Mario: Sjekke opp om faktura for arrangementstelt og flagg er registrert i

regnskapet. Må følges opp mot leverandøren.

● [ ] Aksjon ??: Gave til avtroppende styremedlemmer og valgkomité (Ståle Bjerkeng +

Elisabeth Arneberg)

● [ ] Aksjon Mario og Anette: Møte med Terje Kristiansen, Halden Kanalselskap om klubbhuset

● [ ] Aksjon Karl Erik: Ta med terminliste for Nexanspadling til neste styremøte.



Plan for styremøter
Årets styremøter flyttes til torsdager (med unntak av april)

07.03.21 (årsmøte)

Inn- og utmeldinger
4 nye medlemmer fordelt på 2 familiekontingenter

Innkommet post
Tilbud om å delta på Styrearbeid i praksis – venter litt i håp om fysisk møte, evt må det bli digitalt

Fra Viken idrettskrets: 2 kurs om spillemidler– Anette har meldt seg på

Økonomi/regnskap/administrasjon
Årsmøteprotokoll er godkjent av de som ble valgt til å signere.

Utsendelse av medlemskontingent

Må se på hvordan vi løser praktisk fakturering av Fritidskortet i forhold til familiekontingent.

Anette legger ut forslag på Messengergruppen. Brit-Kari kommenterer (og andre)

Administrasjon – samordnet rapportering til NIF inkl. mva kompensasjon

Aksjon Mario: Frist 30. april.

Kanalturen 2021
Informasjon er lagt ut på nettsiden, men påmeldingen har ikke blitt åpnet siden samfunnet har vært

stengt. I Halden er all voksenaktivitet stengt til 25. april.

Forslår at vi avlyser, arrangerer vanlig klubbtur i stedet (siste helg i mai) der hver ordner overnatting

og bespisning.

De som har påmeldingskontingenten til gode fra i fjor må kontaktes og høre om de ønsker refusjon.

Dersom det kommer ny kompensasjonsordning, søker vi på denne.

Vedtak: Kanalturen avlyses.

Terminliste og aktiviteter
HPK Terminliste 2021 ligger i mappen arbeidsdokumenter 2021.

Håper å starte med tirsdagspadling 4. mai for de som er bosatt i kommunen.

Grunnkurs Hav: Forslag 3. 6. og 8- mai,  19.-20. juni 16. –19. og 21. august

Klubbhuskurs: når mulig

Vårpuss: når mulig

Dugnad: når mulig

Søndagspadling aktuelt fra oktober, evt også i hovedsesongen.

Formiddagspadling kan bli nytt tilbud

Mandagspadling sammen med Nexans – spesielt for de litt mer erfarne (8-12 km).

Førstehjelpskurs: Morten sjekker om det kan være mulighet for å få kurs i begynnelsen av juni.

AOB:
Nytt fra padletinget: Utvidelse av våttkortstigen i samarbeidet med Redningsselskapet og NTNU: ser



ut til at det kan bli 16 timers svømme/førstehjelpskurs som påbygg til våttkortstigen i regi av

forbundet.

Neste styremøte: 26.04.2021 kl 18:30.


