
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 02.09.2021

Sted: Videomøte pga. korona

Referent: Brit-Kari Bjørlo

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

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.
● [ ] Aksjon Anette: Justering av faktura for arrangementstelt og flagg må følges opp mot

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

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

kontoendringer/gebyrer etc.
● [ ] 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.
● [x] Sendt purring til HTH for betaling av faktura for Tistaracet 2020
● [ ] Aksjon Mario Refundere innkommende beløp på VIPPS fra ukjente
● [ ] Aksjon Mario Følge opp innbetaling av leie for klubbens utstyr i sommermånedene
● [ ] Aksjon Brit-Kari: Styrets oppgaveliste: oppdatere denne fortløpende
● [ ] Aksjon Anette: Må sende dokumentasjon for å få utbetalt LAM-midler, sannsynligvis

utbetaling  i november.
● [ ] Sjekke ut nettkurs «Ren utøver» som hele styret bør ta
● [ ] Aksjon Mario Ta bilder av skadene/det kosmetiske på de nye kajakkene og sende til Ut i

Naturen. Dette er allerede tatt opp på telefon med Ut i Naturen.
[ ]Aksjon Sarita: Den lilla kajakken må returneres for reparasjon. Mulig at Sarita kan ordne
transport til Stavanger med familien i perioden 13. -19. september.

● [ ] Aksjon Mario Sjekke med Halden Idrettsråd om status på søknaden om støtte til kajakker
og utstyr

● [ ] Aksjon Mario: Søknad Kompensasjonsordning Kanalturen
● [ ] Aksjon Tom Rune: Sende litt info om turen til Anette som legger inn i kalenderen.
● [ ] Aksjon Morten: Barneidrettens dag – skaffe ressurser, holde i arrangementet



Oppdatering:
● Tirsdagspadling gjennomført på Store Erte (17.08), Sponvika (24.08) og Iddefjorden (31.08)

med god deltagelse. Har vært helt oppe i 24 deltagere. Arrangert av Anette og Mario
● Grunnkurs Hav nr. 3 er gjennomført 16. – 19. og 21. august med 11 deltagere.

Instruktører: Anette og Mario
● Klubbhuskurs: Gjennomført onsdag 18. august med 2 deltagere.

Kursholdere Anette og Mario
● Klubbtur til Jomfruland gjennomført 27. – 29. august med 14 deltagere fra klubben.

Stor takk til Ståle for transport av kajakkhenger til Jomfruland.
Arrangert av Anette og Mario.

● Introkurs hav for Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) gjennomført onsdag 1. september
med 11 positive deltagere. Brit-Kari lagde et lass med sveler til deltagerne.
Instruktører Anette og Mario.

● Formiddagspadling 2. sept fra Karlsøybroa, 3 personer padlet mot Singløya, stopp på
Tretteskjær, padlet videre til Tosekalven

● Vedlikehold kajakkhenger
Mario har fått satt på nye dekk på hengeren på onsdag 18. august (pris kr 2.182,-).

Inn- og utmeldinger
Innmeldt i august: 5 medlemmer (4 av disse etter grunnkurset).
Utmeldt: 0 medlemmer.
Per 31. august har vi 193 medlemmer registrert i medlemsregisteret.

Innkommet post
● 13.08.21  Promotere studenttilbudet

“Drivhuset Østfold v/bedriftskontakt Halden, Anna Kopperud, holder på å utvikle en
student-app for de 7000 studentene som studerer på Høgskolen i Østfold med en oversikt
over bedrifter i Østfold som tilbyr rabatter eller gode tilbud for studenter. Forespørsel om å
være med i appens rabattoversikt. Kostnadsfritt for klubben.
Vedtak: Vi sier ja til å være med i appen, promotere tilbudet vi har i klubben.

● 17.08.21 - Promotering av tilbydere, Sommerskolen "Spretten og glad"
Kommunen ønsket de fem beste bildene, og/eller en video fra Sommerskolen til en film de
skulle lage for å vise hvordan barna har hatt det på Sommerskole. Ønsket å vise fram
klubbene og takke for innsatsen. Derfor laget de en promofilm. Eva Denis, Prosjektleder
Sommerskole - Halden kommune” Status: Bilder er sendt, artikkel på KanDusi finnes her
Sommerskolesommeren! – kanDusi. HPK nevnt i liste over deltagerklubbene.

● 19.08.2021- Tildeling LAM-midler
HPK har fått innvilget kr. 8000,- til Miljøkontakt fra Lokale Aktivitetsmidler (LAM) gjennom
Halden Idrettsråd. Status: Må sende dokumentasjon for å få utbetalt.
Ikke fått svar på søknaden til Idrettsrådet om utstyr

● Viken idrettskrets, webinar om anti-doping.
Finnes også nettkurs «Ren utøver» som hele styret bør ta

● T H Norderhaug: Fritidskortet – fortsatt mulig å få hjelp av Trond Bokerød til å lage film om
klubben.
Vedtak: Vi velger å ikke gjøre dette per nå.

● Ut i Naturen: Mail om at vi ikke får levert årene vi har bestilt.
Venter fortsatt på leveringstid for den siste kajakken.

https://kandusi.no/sommerskolesommeren11/


Økonomi og regnskap
Utestående kontingenter:
- Seniorkontingent 4 stk etter purrefristen. 3 av de slettes – har ikke deltatt på noe i 2021.
1 har vært med på 1 arrangement i år. Vi prøver 1 purring til.
- Familiekontingent 4 stk purret etter purrefristen.
- En familiekontingent fra en innmelding sent i 2020 som henger igjen.

Fått inn 63.000 på kursinntekter per nå i år.

Aktiviteter og terminliste:
Familiepadlehelg gjøres om til noen timer på Vanninga lørdag 11. september
Anette har ikke kapasitet til å gjennomføre dette opplegget slik det var tenkt.
Lise Helene tar ansvar for å holde i arrangementet og får hjelp av Mario og Morten til
gjennomføringen på lørdagen. Starter ca. kl.  14-15.
Lise Helene sjekker med kommunen om bruk av Vanninga og evt. grilling.
Lise lager teksten og Anette legger den ut.
Be familiene ta med egen mat. Gjøre dette så enkelt som mulig der klubben primært legger til rette
med utstyr, familiene må ta ansvar for egne barn og bidra.

Tirsdagspadling september (måneskinnstur 21. september)

Klubbtur 16. – 17. oktober, Sverige?? Kan det være mulig? Følger opp denne på Messenger.

Klubbtur Hvaler: fastsatt til 28. november (ansvarlig: Tom Rune og Karl Erik).
Aksjon Tom Rune: Sende litt info om turen til Anette som legger inn i kalenderen.

Barneidrettens dag 26. september kl. 13 - 15 på Tistedal Stadion.
Klubbene får 3.000,-  for å delta. Vi ønsker å delta. Morten kan delta, holder i arrangementet. Må
skaffe flere ressurser. Bør være 3-4 på vannet 1 i teltet.

AOB
Med det høye aktivitetsnivået har vært veldig stor belastning på våre aktivitetsledere denne
sesongen, både når det gjelder «arbeid i kulissene» med forberedelser/planlegging og til den
praktiske gjennomføringen. Vi trenger å få inn flere ressurspersoner.
Bruke flere av medlemmene, ta det opp på årsmøtet – kan vi ha et familiepadle(helg)utvalg? En fra
styret og noen medlemmer. Halvveis planlagt og oppgaven konkretisert av oss.
Tidspunkter for aktuelle arrangementer må fastsettes tidlig.

Neste styremøte: mandag 11. oktober 2021 kl. 19:00 – 21:00, i utgangspunktet digitalt

Saker: 🌞 Julegateåpning 🌞 Klubbtur i oktober.
🌞 Bursdagsfest 30. oktober 🌞 Lys utenfor klubbhuset.


