
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 12.08.2021

Sted: Videomøte pga. korona

Referent: Brit-Kari Bjørlo

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

Forfall: Karl Erik Svanholm

Gjennomgang referat fra siste møte:
Godkjent

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.

Følg opp Finn også, se også etter et salongbord til klubbrommet.
● [x] Aksjon Mario: lage rapportskjema for hendelser (kommer via Padleboken)
● [ ] Aksjon Anette: Justering av faktura for arrangementstelt og flagg må følges opp mot

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

Elisabeth Arneberg)
● [x] Aksjon Mario: Betale førstehjelpskurs
● [ ]  Avklare ny leiekontrakt klubbhuset
● [ ] Aksjon Mario, Lise Helene og Brit-Kari: Følge opp med bankene om

kontoendringer/gebyrer etc.
● [ ] Aksjon Anette: Sjekke toalett til Familiepadlehelgen.
● Viktig at de som inviterer andre til tur via medlemssiden på FB er klar over at de som deltar

må ha tilgang til klubbhuset. Legge dette som festet innlegg på medlemssiden.

Oppdatering:
● Tirsdagspadling har startet opp etter sommerferien.
● 5 av de bestilte kajakkene levert.

Venter på 1 stk. Mulig at Brit-Kari kan hente den siste.
1 kajakk har fått skade på senkekjøl, tåler svært lite når kajakken blir skjøvet inn på stativet.
Det er også litt annet småtteri (Unplugged Tec7 har ikke tørket rundt vanntette skott).
Ellers fornøyd med hvordan kajakkene oppfører seg på vannet.
Fått 5 Palm spruttrekk,  litt større enn de vi har fra før,
Vi bestilte 6 Stingray årer, men fikk levert feil type, disse har vi returnert, venter på at riktig
type kommer på lager.

● Gjennomført sommerskole for Halden kommune/Halden Idrettsråd 3. og 12. august.
Har gått veldig fint. Hadde en gruppe på 14 og en på 15 den 12. august.

● Grunnkurset i august er fullbooket.



Inn- og utmeldinger
Innmeldt i juli: 1 medlem.

Innkommet post
● Kun post angående søknadsmuliglheter, behandles under eget punkt.

Økonomi og regnskap
Kursinntekter: 49.500,- (budsjett 50.000).
Har også håp om å gjennomføre et teknikkurs.
Har utfakturert kontingent for ca.59.000,- herav er 55.300,- kommet inn.
Utstyrsutleie: Relativt lite er vippset inn, men har også vært lite utleie.
Kostnader er iht. budsjett.

Søknader
Halden Sparebank og Berg Sparebank – Vi ønsker å søke om midler til oppussing av klubbhuset.
Mario og Anette ser på dette.
Tilskuddsmidler Natt i naturen 4. september. Vi søker ikke på denne. Prioriterer Familiepadlehelgen.

Aktiviteter og terminliste:
Foreløpige datoer for grunnkurs: 16. – 19. og 21. august

Familiepadlehelg 10. – 12. september.
Klarer vi å få til et opplegg som passer både 11-åringer og 18-åringer?
Anette og Mario følger opp og legger ut invitasjon.

Klubbtur Jomfruland: 9 påmeldt per nå + Ståle/Anette, Lise/Mario

Klubbtur 16. – 17. oktober, Sverige?? Kan det være mulig?

Klubbtur Hvaler: fastsatt til 28. november (ansvarlig: Tom Rune og Karl Erik).
Foreslår tur rundt Nordre Sandøy (fra Lunnevika – gjennom Gravningssund og rundt Nordre.
Startsted avhengig av korona

Barneidrettens dag 26. september kl. 13 - 15 på Tistedal Stadion.
Klubbene får 3.000,-  for å delta. Vi ønsker å delta.

AOB
● VIPPS innbetalinger fra ukjente.

Mulig å refundere dette via bedriftssiden, men klubben blir belastet med
administrasjonsgebyret. Det er vanskelig/tidkrevende å finne hvem disse personene er.
Klubben refunderer disse beløpene.

Neste styremøte: 2. september 2021 kl. 19:30 – 21:00, i utgangspunktet digitalt


