
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 26.04.2021

Sted: Videomøte pga. korona

Referent: Brit-Kari Bjørlo

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

Degnes, Lise Helene Engmo, Karl Erik Svanholm

Forfall:

Gjennomført siden sist:
● Klubbsamtale med HIR.

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.

● [x] 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 igjennom 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 Mario: faktura for arrangementstelt og flagg 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.



Hva ønsker du å få til i padleklubben som styremedlem i 2021?
Mario: Elvepadling – ønsker å gjøre dette til en mer strukturert del av klubbaktivitetene.

Anette: Klubbhuset/klubbhuskurs, formiddagspadling, barn- og familiegruppe, Padleled

Brit-Kari: Adm.arbeid, søke Sparebankstiftelsen

Sarita: Bistå med familie- og barn aktiviteter, blir tryggere i kajakk for å kunne bidra inn i aktiviteter

Karl Erik: Bassengtrening (introdusere kajakk for folk som er skeptisk til kajakk), liker å padle om

vinteren, ønsker å bidra her.

Morten: Ansvar for å legge opp søndagsturer fra oktober til mars

Bidra til å spre klubben i sosiale medier (bilder)

Delta på flere tirsdagspadlinger for å hjelpe nye medlemmer

Julegatepadling, bidrar gjerne for å få til dette.

Tom Rune: Bidra inn i å utbedre klubbhuset. Padle mer i kajakk og bidra med det som er mulig uten å

ha aktivitetslederkurs.

Hvem kan være leder for tirsdagspadling?

Mario: Ja

Anette: Ja. Trenger førstehjelp og vårpuss.

Tom Rune: Kan ta tur, men ikke ha eneansvar

Karl Erik: Ja. Ønsker førstehjelpskurs, vårpuss, har grunnkurs

Morten: Ja. Mangler formelt grunnkurs, ønsker vårpuss, grunnkurs førstehjelp

Inn- og utmeldinger
Ingen

Innkommet post
● Tilbud fra Idrettskretsen om å delta på Styrearbeid i praksis – venter litt i håp om fysisk møte,

evt må det bli digitalt.

● HIR: Mail om klubbsamtaler – gjennomført per telefon mellom Stian og Mario.

● HIR: Opprettet FB gruppe som informasjonskanal for ledere og nestledere, Mario og Anette

har blitt lagt til.

● Telefon fra Martin Gundersen: Kommunen får mange henvendelser fra barn, unge og

studenter som sliter i koronatiden. Lurer på om Padleklubben kan bidra med aktivitet.

Frekvens/varighet er uklart.  Det er begrensninger i hvor mange HPK kan ta imot, vi er også

usikker på behovet nå som samfunnet begynner å åpne opp igjen. Viktig å få gjennomført

våre planlagte aktiviteter for medlemmene.

Vedtak: Vi er skeptiske til vår gjennomføringsevne pga. kapasitet.

● Alexander har forhandlet fram klubbrabatter i West System og Kajakk og Fritid.

o West Systems: 15% rabatt til medlemmer og 20% rabatt til autoriserte instruktører.

Gjelder det meste, unntatt noen tørrdrakter. Krever medlemskort (finnes på Min

Idrett, lastes ned som PDF).

o Kajakk og Fritid 10% på alt kajakkutstyr. Må bruke rabattkode.

Kajakk og Fritid ville gjerne komme og vise fram utstyr på et egnet arrangement.



Aksjon Anette: Legge link til nettsidene deres.

Aktiviteter:
Pr nå er det lov med fritidsaktivitet for inntil 10 personer med 2 m avstand, men bare med deltagere

fra samme kommune.

Tirsdagspadling

Maks 20 deltagere fordelt på 2 adskilte grupper (adskilt ved klubbhuset og på vannet). Oppfordre til å

bruke egne kajakker. Bruke munnbind på klubbhuset. Være strenge på bruk av håndsprit og vask av

kajakk/utstyr. Være tydelig på regler.

Oppmøte 17:30 på klubbhuset for alle, men må holdes i separate grupper, må være delt inn på

forhånd.

Åpent kun for medlemmer som bor i Halden så lenge det er antallsbegrensninger/kommuneregler.

4. mai  Store Erte

10. mai foreslår Torpedalen Nord.

18. mai Iddefjorden (Brattøya)

25. mai Trollnestjern

Legge inn øvelser på Vanninga eller annet egnet sted i løpet av sesongen.

Klubbhuskurs

Behov for klubbhuskurs snarest mulig, prøver fra 2. uke i mai.

behov for å merke kajakkene med nummer bak på dekk hvis vi skal ta i bruk Padleboken.

Padleboken – system for klubber som har utlånskajakker. Måte å registrere lån/leie, hvor padler man,

når kommer man tilbake. Kan lage liste over egne kajakker og hvilke spruttrekk som passer.

Man logger seg inn på padleboken.no (ingen app).

Koster 1500,- (per år?) + oppstartkostnad for tilrettelegging for klubben.

Er det betalingsløsning i programmet?

Aksjon Annette: Dobbeltsjekke kostnad, hva finnes av statistikkmuligheter, hvor mye jobb er det å

legge inn/få systemet opp og stå. Be om demo så snart som mulig.

Aksjon: Brit-Kari: Sjekke prisen vi bestemte for chip til klubbhuset.

Aksjon: Mario og Lise Helene: Sende ut kontingent snarest siden kontingent må være betalt for å få

tilgang til klubbhuset. Sett forfall til tidligst 12. mai.

Vårpuss onsdag 5. mai fra klubbhuset, kl. 17:30

(passer for Mario, Anette, Morten, Tom-Rune, Karl-Erik)

Må lage program for opplegget

Både teoretisk og praktiske øvelser, øve egenredning, kameratredning

Aksjon Mario: Sjekke med andre aktuelle turledere om det passer for dem og invitere.

Formiddagspadling

Maks 10 personer hvis både Anette og Aleksander er med som ledere, færre hvis kun Anette.

Variable dager, ser an vind og vær. Rolig padling, lavterskeltilbud

Stille krav om at man må være medlem.

Kanalturen.

Kanalturen er avlyst i vanlig form.

Aksjon Anette: Legge ut info om at vi lager klubbtur på kanalen samme helg i stedet. Vanlig

klubbturopplegg der hver enkelt sørger for mat og telt. Smittevernregler.



Førstehjelpskurs (Morten holder i dette)

31. mai., vi foreslår kl. 18 -21. Anslått 10 personer, kan være noen flere. Legger innholdet i

opplæringen inn i HMS-dokumentet vårt:

Dekker sykdom, kroppsfysiologi (hjerteinfarkt, slag, diabetes og pustevansker)

ABCDE Skader, frie luftveier, hypotermi, brannskader, stoppe pågående blødning, reponering av

bruddskader, drukning, HLR (hvis smittevernforsvarlig).

Legger opp kurset slik at deltagerne ser for seg situasjonene man kan komme opp i. Hvordan løser vi

oppgavene på vannet?

Vurdere om det er aktuelt å kjøre et kurs til.

Aksjon Morten: Informere om at vi også ønsker kort om epilepsi og avklarer tidspunkt/antall.

Plan for styremøter
Årets styremøter flyttes fra og med juni til andre torsdag i måneden

12.04.21

26.04.21

06.05.21 (første uke i mai)

10.06.21

12.08.21

09.09.21

14.10.21)

11.11.21

09.12.21

13.01.22

03.02.22 (første uke i feb. pga. årsmøtepapirer)

22.02.22 (forberede årsmøtet/evt innkomne saker)

07.03.21 (årsmøte)

AOB:

Familiecamp:

Husk mulighet for å søke Padleforbundet om støtte.

Fritidskortet Prosjektet varer 1 år til. Gjelder barn/ungdom 6 – 18 år.

Prøveprosjekt som Halden kommune er med på via Staten.

Skal bidra til at det ikke er forskjell på barn.

200 per barn er enkelt å administrere, (200 + 200 + 100 (eller 50 + 50 for voksne).

Familiekontingenten er en rabattert ordning, kan ikke sammenlignes med juniorkontingenten.

Vi har heller ikke tilbud til barn som forsvarer en sats på 400 per barn.

Vedtak: Familier som ønsker å bruke Fritidskortet på HPK, kan belaste fritidskortet med 200,- per

barn (inntil 3 barn). Prøver å gjøre dette synlig på kontingentfakturaen.

Neste styremøte: 06. mai.2021 kl 18:30 (sette innkjøp av utstyr på agendaen)


