
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 09.12.2021

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, Morten Pedersen

Forfall:

Gjennomgang referat fra siste møte:
Godkjent.

Nye aksjoner
● [ ] Aksjon Anette: Legge ut info på Facebook om mulighet for gavekort på grunnkurs,

medlemskap og Kanalturdeltagelse.
● [ ] Aksjon Mario: Svare på undersøkelsen fra HIR ang. lønnede i Haldenidretten.
● [ ] Aksjon Anette og Mario: Sende ut julehilsen til medlemmene med informasjon om

kommende aktiviteter.
● [ ] Aksjon Mario: Se litt på nøkkelbrikker og utlån av kajakker .
● [ ] Aksjon Mario: kontakte kontrollkomitéen v/Jan Erik.

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:
● Kanalturen: Mølla er utleid på årsbasis. Anette har snakket med hun som leier den, og sendt

mail ang bruk under Kanalturen. Venter på svar.
Har lagt ut info på nettsiden til Kanalturen. Terje Kristiansen er informert om dato.

● Padling på julegateåpning: torsdag 18. november var det 9 stk. som pyntet kajakkene og tok
en tur på Tista for å se på julegateåpningen fra vannet. Vi hadde en fin tur og ble lagt merke
til av folk som hadde møtt opp til julegateåpningen på land. Premie for best/finest pyntet
kajakk ble enstemmig tildelt til Ole-Petter som også hadde kledd seg ut som nisse.

● Søndagstur rundt Herføl 28. november: Vi var 7 stk. (2 stk. meldte avbud på dagen) som dro
til Skjærhalden (siden det igjen var koronarestriksjoner på grensen). Vi la ut kajakkene i
småbåthavna og padlet en tur rundt Herføl, der vi fikk sett alle jettegrytene. Vind fra nordøst.
Tom Rune og Karl Erik var turledere. Litt rufsete forhold på krysningene pga. vind fra
nord-nordøst, særlig på returen da vinden økte på.
Læringspunkter: Forskjell på slepeline og kasteline, vindforhold, rutevalg. Bruke turen som
eksempel på Vårpuss.

● NPF – regionsmøte Øst ble avholdt 30. november på Idrettens hus, Ullevål stadion.
Mario og Aleksander deltok fra klubben,

● Sparebank1 Østfold Akershus - kundekveld 1.desember, uformell samling på Fredriksten
Festningshotell. Lise Helene deltok.



● HIR - Julemiddag for klubbledere i Haldenidretten ble avholdt 1. desember på Fredriksten
Kro. Mario deltok.

● Anette har vært på Miljøkontaktmøte i HIR.
● Depositumskonto for husleiekontrakten er opprettet i Marker Sparebank.

Inn- og utmeldinger i november
Innmeldt: 0 medlemmer
Utmeldt: 0 medlemmer (inkludert familierelasjoner).

Har per nå 178 medlemmer.

Innkommet post
● Viken Idrettskrets. Spørreundersøkelse om bruk av arealer til Frivilligheten.
● NIF: Koronatiltak og nye tilskuddsordninger. Ikke aktuelt for HPK denne omgang.
● HIR: Ønsker å kartlegge hvor mange som er lønnet av klubbene i Halden, altså ansatte i

Haldenidretten. HPK har ingen lønnede ansatte. Aksjon Mario: Svare på undersøkelsen
● Henvendelse om gavekort til Grunnkurs. Vi promoterer dette på Facebook, sammen med

mulighet for gavekort på medlemskap og Kanalturavgift.
Aksjon Anette: Legge ut info på Facebook

Aktiviteter og terminliste:

● Aktiviteter i desember: Så lenge man kan holde 1 m avstand er det innenfor å arrangere
utendørsaktiviteter, men kapasiteten vår er begrenset, så vi legger ikke opp til
arrangement/turer i desember.

● Bassengtrening 2022. Remmen er bestilt hver søndag fra 9. januar til og med 3. april
(mulighet for å endre/utvide). Vi må avvente og se hvordan situasjonen rundt
innstramminger i forbindelse med korona utvikler seg og om vi kan komme inn på Remmen i
begynnelsen av januar.

AOB
● Sende ut julehilsen til medlemmene med informasjon om kommende aktiviteter.

Aksjon: Mario/Anette.
● Hvordan kan vi i 2022 videreføre involvering av medlemmer som har tilgang til klubbhuset?

Aksjon Mario: Se litt på nøkkelbrikker og utlån av kajakker.

● Valgkomiteen må settes i gang.
Aksjon: Mario: kontakte Sixten fra valgkomitéen og sender over organisasjonsplanen som
viser hva de forskjellige vervene går ut på, samt dokumentasjon fra tidligere kurs for
valgkomité.

● Kontrollkomitéen bør involveres.
Aksjon Mario: kontakte Jan Erik.

Neste styremøte: torsdag 6. januar 2021 kl. 18:00 – senest 21:00
Saker: Bassengtrening, organisasjonsplan, kanaltur, aktiviteter 2022



Plan for øvrige datoer fram til årsmøtet:

● Torsdag 03. februar -22
● Tirsdag 22. februar -22
● Mandag 07. mars -22 årsmøte.

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


