
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 18.10.2021

Sted: Videomøte

Referent: Brit-Kari Bjørlo

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

Forfall: Karl Erik Svanholm, Sarita Degnes

Aksjoner
● [ ] Aksjon Anette: Informere Terje Kristiansen om vårt valg av dato for Kanaltur og sjekke evt.

slusekostnad
● [ ] Aksjon Anette: Sjekke kostnad transport og Mølla
● [ ] Aksjon Anette: legge ut dato for Kanalturen på relevante nettsteder, (avvente å legge ut

pris til kostnader er sjekket.

Kanalturen 2020

Vedtak: Vi velger å beholde siste helgen, 28. – 29. mai, til Kanaltur. Den er innarbeidet, og det er en
fordel for de tilreisende at det er en langhelg. Kanalselskapet kan gjerne ha kanalåpning uten oss
helgen før.

Aksjon Anette: Informere Terje Kristiansen om vårt vedtak.

Deltageravgiftene har stått fast i ca. 7-8 år:
750 per person
650 per medlem
100 per transportstrekning
De som hjelper til har ikke betalt

Vedtak: Vi ønsker fortsatt å holde prisen så lav som mulig. Vi øker priser til 800,- per pers for
ikke-medlemmer, resten uforandret, dette forutsatt at slusing, leie av mølla og transport ikke koster
særlig mer enn før. Disse tre kostnadene sjekkes opp før vi går ut med pris for 2022.
Viktig at vi får på plass et prosjektregnskap for Kanalturen denne gangen.

Vi har fått tilbud på å ha annonse i Padling + banner på Padling.no (10.000 inkl. mva. for helside).
For å få dekket denne kostnaden må vi få 13 flere deltagere.
Tilbud på annonse i Opplev Indre Østfold: koster ca. 4.000 for 1/3 side, lite relevant for oss.

Vedtak: Vi bruker ikke penger på betalt annonsering. Sender ut info til alle Norges Padleklubber,
Norges Padleforbund, Padlebutikker, Facebook-sider, Våttkort.no, og div. arrangementskalendere.



Aksjon Anette: legge ut dato for Kanalturen, avventer å legge ut pris til kostnader er sjekket.
Aksjon Anette: Legge ut info om Kanalturen på relevante steder.

Godtgjørelse for kursholdere
Det har vært stor aktivitet i klubben og vi har hatt fulltegnede kurs. Stor belastning på få personer.
Tidligere årsmøter har ment at det er ønskelig og OK at instruktører får en viss godtgjørelse.
Forslag er å dekke 1 deltakeravgift til medlemspris per instruktør/assistent (= 1.500,- for grunnkurs).
Det har vært gjennomført 3 Grunnkurs + 1 introkurs til fastpris for Astma- og allergiforbundet

Det er viktig å skille mellom kursledere til betalte kurs og annet frivillig arbeid for klubben.

Vedtak: Hvert grunnkurs kompenseres med 1.500,- per instruktør og assistent.
Introkurset kompenseres med kr. 400,- per instruktør og assistent.
Andre frivillige som har bidratt ekstra inn i klubben får et gavekort. Deles ut på padlefesten.

Neste ordinære 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


