
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 06.05.2021

Sted: Videomøte pga. korona

Referent: Brit-Kari Bjørlo

Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Brit-Kari Bjørlo, Lise Helene Engmo,

Forfall: Tom Rune Elnes Karlsen, Sarita Degnes, Karl Erik Svanholm

Gjennomført siden sist:
● Hatt demo av Padleboken i teamsmøte.

● Sendt ut medlemskontingent for 2021.

Fikk ikke til å sette egen pris per barn i Klubbadmin. 700 kr ble delt på antall medlemmer i

familiekonstellasjonen.

● Gjennomgått og publisert smittevernregler for tirsdagspadling

● Hatt møte med Halden Kanalselskap om klubbhuset.

Inn- og utmeldinger
Per nå har totalt 5 medlemmer meldt seg ut etter utsendelse av kontingent for 2021.

Innmeldt siden forrige styremøte: 1 medlem.

Innkommet post
● HIR – søknad om LAM-midler må evt. søkes om innen 1. juni.

● Søknad om sponsor- og gavemidler.

Berg Sparebank og Halden Sparebank gir totalt 200.000,- til HIR for fordeling til klubber som

søker, men søker man på denne potten, kan man ikke søke direkte til bankene.

Vedtak: Går for større søknad direkte til sparebankene.

Sjekke ut søknadsmuligheter fra Padleforbundet (familiecamp).

Aksjon Mario og Anette: Lage liste over utstyr vi ønsker med priser. (F.eks. Tahe Marine reval

med ror, Baffin, kajakkhenger, vester, årer, spruttrekk)

● HIR: Halden kommunes Arealplan for 2021 – 2050. Dersom klubben har innspill, må vi sende

dette til HIR.

Frist for uttalelser er 19. mai.

● HIR Status treningstider i idrettshaller og gymsaler

Tror ikke dette gjelder svømmehallen.

Økonomi og regnskap
Har utfakturert kontingent for ca. 59.000,-.

Aksjon Mario, Lise Helene og Brit-Kari: Følge opp med bankene om kontoendringer/gebyrer etc.



Aktiviteter:
Foreløpige datoer for grunnkurs: 7. 10. og 12, juni, og helgekurs 19. – 20. juni

(avhenger av når det er Sjoa 1) og om Ekstremsportveka går av stabelen.

Barne- og familiepadling:

Prøve å få til en ettermiddag før ferien med aktivitet. For eksempel i uken etter skoleslutt.

Aksjon: Avklare på styregruppa hvem som kan hjelpe til.

Barne- og familiehelg: Siste helg i august.

Andre aktuelle datoer: Natt i naturen: 4. september. Padlingens dag: September.

Klubbtur på Haldenkanalen

Vente med å legge ut til vi vet om COVID-tiltakene endrer seg slik at det er forsvarlig å legge aktivitet

utenfor kommunen. Maks antall: 10 personer.

Aksjon: Anette: Ringe kommuneoverlegen og spørre om det er OK å legge tur til Ørje og slusene,

samt elvepadling ved Solli.

Vårpuss: 10. mai kl. 17 ved Klubbhuset. Pizza.

Klubbhuskurs: Håper å få til det i uke 19. Venter tilbakemelding på når Padleboken blir klar.

Førstehjelpskurs 31. mai:

Trenger å avklare evt lokale for førstehjelpskurs – backup i tilfelle dårlig vær. Ellers ved klubbhuset.

Deltagere: Morten, Mario, Anette, Tom Rune, Karl Erik, Alexander, ++

AOB
● Legge to kajakker ved Store Erte og 2 ved fjorden – vedtak fra tidligere årsmøte.

Hvordan løse dette? Hva med nøkkel til hengelås i klubbhuset? Må inn der for å hente resten

av utstyret, evt bruke låst puteboks til tilbehør. Aktuelle steder ved fjorden:

Ystehede/Roklubben /Knivsø Marina/Isebakke.

Må avklare lån/leie plassene.

● Virksomhetsplan for Norges Padleforbund og Informasjonshefte fra HIR er lastet opp i

Arbeidsdokumenter 2021. Les igjennom.

Neste styremøte: 10. juni 2021 kl. 18:30.


