
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 11.11.2021

Sted: Videomøte

Referent: Brit-Kari Bjørlo

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

Forfall: Morten Pedersen

Gjennomgang referat fra siste 2 møter:
Godkjent.

Nye aksjoner
● [ ] Aksjon Mario og Anette: Arrangementsteltfaktura: Lage oppstilling på hva som er feil i

leveranse og pris og sende leverandør. Informere om at HPK kan møte opp i Sarpsborg og få
det som mangler, returnere det vi fikk midlertidig.

● [ ] Aksjon Anette: Kjøpe 1 utelampe for tilkobling til 230 V og en for batteri.
● [ ] Aksjon Mario: Svare Idrettsrådet ang forespørsel om aktivitet på Låby.
● [ ] Aksjon Mario: Sjekke om Aleksander har lyst til å delta på Regionsmøte 30.11.
● [ ] Aksjon Anette: Sende ut mail om julegatepadling.

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

Oppdatering:
● Padlefest 30. oktober. Vi var 15 stykker som hadde en flott padletur i den svenske

skjærgården med utgangspunkt fra Rossö (endelig). På kvelden var vi 20 stk. samlet hjemme
hos Stine & Bill for middag og en hyggelig kveld der Jim Lindqvist presenterte padletur til
Grønland

● Leveranse av kajakk. Vi har fått levert den siste kajakken som var bestilt hos Ut i Naturen
(Design Kayaks Unplugged).

● Sendt inn søknad om tilskudd fra stimuleringsordningen ifm covid-19. Søkt om
kompensasjon for bortfall av inntekter fra Kanalturen 2021 pga covid-19. Søknaden er
innvilget. Beløp: Kr. 14.429,-

● Leiekontrakt for klubbhuset er nå signert med Kanalselskapet, etter at det ble gjort noen
justeringer. Det skal opprettes en depositumskonto i Marker Sparebank. Vi har mottatt
faktura for husleie for i år.

● Kontakt med Sparebank1. Har vært innom Sparebank1 for å få ordnet med kundeforhold,
tilganger, bankkontoer og aktiverte tjenester. Siden vi er bedriftskunde må det gå gjennom
kontoret i Moss. Jobber med å få avtalt en time til et telefon-/teamsmøte.

● Faktura for beachflagg- og arrangementstelt. Er i dialog med leverandør om faktura.
Aksjon Mario og Anette: Lage oppstilling på hva som er feil i leveranse og pris og sende



firma. Si at HPK kan møte opp i Halden og få det som mangler, returnere det vi fikk
midlertidig

Inn- og utmeldinger i september
Innmeldt: 1 medlemmer
Utmeldt: 16 medlemmer (inkludert familierelasjoner).

Har per nå 178 medlemmer.

Innkommet post
● HIR - Julemiddag for klubbledere i Haldenidretten (2021-10-20). Dato/tid: 1. desember

klokken 18:00 på Fredriksten Kro. Informasjon fra HIR om 2021 og 2022, med mulighet for
innlegg fra klubbene. Mario deltar.

● Sparebank1 Østfold Akershus - Invitasjon til kundekveld (2021-11-11). En uformell samling
på Fredriksten Festningshotell. Dato/tid: Onsdag 1. desember, kl.18:00 Spørsmål:
Lise Helene kan delta. Anette sjekker om hun har anledning også. Brit-Kari kan evt. være
reserve hvis en av de andre må melde forfall.

● HIR - Idrettstilbud Låby Skole (2021-11-11). Hver klubb tilbys to tirsdager fra 17-18. Første
aktivitetsdag vil etter planen være 11. januar, og tilbudet vil strekke seg frem til midten av
juni. Det er ikke krav om å måtte være inne i gymsal, alle aktiviteter og klubber er velkomne.
Betaling for 2 aktivitetsdager vil være 2000 kr.
Vedtak: Dette vil kollidere med tirsdagspadlingen vår, og det vil være vanskelig å få til noe
konstruktivt på kun 1 t. Aksjon Mario: svarer Idrettsrådet.

● NPF - Invitasjon til regionsmøter (2021-11-11). Regionsmøtene har til hensikt å være møte-
og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF. Møtene er for klubbenes
styremedlemmer og ressurspersoner, men deltakerne må være valgt fra klubben. NPF vil
være representert ved styret og administrasjonen. Regionsmøte Øst, 30. november,
kl.18:00-20:20, Idrettens hus Ullevål stadion.
Vedtak: Mario deltar fra klubben, Anette deltar hvis mulig. Mario sjekker også om
Aleksander har lyst til å delta. Sarita vurderer digital deltagelse.

Aktiviteter og terminliste:

● Julegateåpning. Informasjon er lagt ut på nettsiden og FB.
● Søndagspadling 28. november. Tom Rune og Karl Erik sender turbeskrivelsen så vi kan

annonsere det på nettsiden.
● Aktiviteter i desember. Spørsmål: Hvilke aktiviteter ønsker vi å tilby, f.eks. søndagspadling,

romjulspadling?
● Bassengtrening 2022. Remmen er bestilt hver søndag fra 9. januar til og med 3. april

(mulighet for å endre/utvide). Kajakkhenger med havkajakker kan stå hos Morten.
Vedtak: Vi bruker 13. mars til 3. april til barne- og familiepadling.
Påmelding på mail. (Evt. sjekke om vi kan ha påmelding gjennom Padleboken).
Betaling via VIPPS på forhånd. Vurdere å innføre at man mister muligheten til å delta neste
gang hvis man melder seg på og ikke møter opp.
Mario lager kalender for ansvarsfordeling.
Anette kan ta ansvaret for søndagene i mars.
Mario, Karl Erik og Tom Rune kan ta ansvar for noen søndager.

AOB
Neste styremøte: torsdag 9. desember 2021 kl. 19:00 – 21.



Plan for øvrige datoer fram til årsmøtet:

● Torsdag 13. januar -22. (evt. 6. januar)
● Torsdag 03. februar -22
● Tirsdag 22. februar -22
● Mandag 07. mars -22 årsmøte.

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


