
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 11.10.2021

Sted: Videomøte

Referent: Brit-Kari Bjørlo

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

Forfall: Karl Erik Svanholm

Gjennomgang referat fra siste møte:
Godkjent (Morten Pedersen var delvis til stede på forrige møte)

Aksjoner fra forrige møte (Aksjoner merket med x er utført, resten står)
● [ ] Aksjon: Anette se etter et salongbord til klubbrommet på Finn.no.
● [ ] Aksjon Mario: Se på muligheten for å ha et bankkort i klubben og sjekke kostnad.

Krever god rutine for innsending av kvitteringer til kasserer.
● [ ] Aksjon Anette: Kjøpe utelampe til klubbhuset.
● [ ] Aksjon Tom Rune: Send info om klubbturen 28. november til Anette som legger ut info.
● [ ] Aksjon Morten: Sjekke dato for julegateåpning

Kun nye aksjoner legges heretter i referatet. De legges også i oppgavelisten for videre oppfølging der.
Oppgavelisten blir det levende dokumentet som følges opp hvert styremøte.

Oppdatering:
● Tirsdagspadling gjennomført på Stenselva (07.09), Iddefjorden/Tista og Indre Havn (14.09),

Femsjøen med måneskinnstur (21.09) og Trollnestjern (28.09). Alle med bra deltagelse.
Arrangert av Anette og Mario

● Barneidrettens dag: Stor interesse for padling. Vi hadde telt på fotballbanen, Morten,
Alexander, Mario, Anette og Brit-Kari bidro. Sjaak dukket uventet opp og hjalp til. Det var til
stor hjelp. Hadde for få hjelpere og for lite utstyr. Vi hadde med elvekajakker, havkajakker, en
packraft og et SUP-brett.

● Familiepadledag ble nok annonsert med for kort frist. Ble få påmeldte så vi valgte å avlyse.
Planlagt/arrangert av Lise Helene. Satser på å komme sterkere tilbake neste år.

● Reparasjon av Design kayak, Unplugged regular: Har fått reparert den ene kajakken hos Ut i
Naturen i Stavanger. Transportert av Saritas far.

Inn- og utmeldinger i september
Innmeldt: 0 medlemmer
Utmeldt: 0 medlemmer.

Innkommet post
● Ut i Naturen: Siste kajakk ankommet Stavanger. Muligens kan Sarita få hentet denne i

november. Anette holder kontakten med Ut i Naturen ang. levering/henting.



● Viken Idrettskrets: Invitasjon til den store Idrettshelga. Lite aktuelt for klubben.
● NIF: Nasjonal konferanse om inkludering i idretten.
● Sparebankstiftelsen DNB: Søknadsfrister.

Aktiviteter og terminliste:

Klubbtur 16. oktober. Mulig at Anette kan få til å arrangere en tur på kort varsel, evt kan Mario få til
noe helgen etter.

Bursdagsfest 30. oktober:
22 påmeldte (herav 1 som kun skal padle). Har plass til noen til.
Sted: Bill og Stine Beere.
Anette kjøper inn vert/vertinnegave, frokost. Lager wraps til lunsj. Bestiller mat fra Thinthan. Høre
om noen vil bidra med kake.

Klubbtur Hvaler 28. november (ansvarlig: Tom Rune og Karl Erik).
Aksjon Tom Rune: Sende litt info om turen til Anette som legger inn i kalenderen (frist 14.10).

Julegateåpning:
Aksjon Morten: sjekke dato for julegateåpning, deretter legger Anette ut info om padling.

Lys utenfor klubbhuset:
Vi kjøper en – to batteridrevne lamper/lyskaster med bevegelsessensor.
Aksjon: Anette.

AOB
Neste styremøte: torsdag 11. november 2021 kl. 19:00 – 21.

Plan for øvrige datoer fram til årsmøtet:

● Torsdag 09. desember,
● Torsdag 13. januar -22.,
● Torsdag 03. februar -22
● Tirsdag 22. februar -22
● Mandag 07. mars -22 årsmøte.

Tidspunkt: kl. 19:00 – 21:00, i utgangspunktet digitalt


