
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb            

Dato: 15.09.2022

Sted: Teams 

Referent: Brit-Kari Bjørlo 

Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Brit-Kari Bjørlo, Lise Helene Engmo,
Sarita Degnes, Alexander Anweiler, Bjørn Hødal

Forfall: Karl Erik Svanholm

Gjennomgang referat fra siste møter: 
Ikke ferdig (Mho)

Oppdateringer og oppgaveliste
● Tirsdagspadling

Gjennomført 30. aug og 6. sept.
Måtte avlyse Måneskinnsturen 13. september pga sykdom bl.a. turlederne.

● Torsdagspadling
Gjennomført tur 1. sept, de neste torsdagene ble avlyst pga sykdom bl.a. turledere.
Det har bare vært 1-3 deltagere på torsdagsturene.

● Klubbhuskurs
Gjennomført 8. september med 8 deltagere (det var 9 påmeldte)

● Klubbtur til Boksjøen og Budalsvika 10- 11. september
Gjennomført med 7 deltagere. Noen sov inne, noen ute. Vellykket tur og fornøyde deltagere.

● NPF Utdanning Aktivitetsleder Livredning
HPK har deltatt på Grunnkurs Livredning 3. – 4. sept., arrangert av NPF. Dette var første del av et
opplæringsløp for å bli aktivitetsleder i Livredningsstigen. Kurset var praktisk rettet med
morsomme øvelser, og det ble en lærerik helg for deltagerne. Mange av aktivitetene fungerte
også som teambuilding. Det ga også mulighet til å bli kjent med noen ressurspersoner fra andre
klubber rundt Olsofjorden/ på Østlandet.
Styret ønsker å ta med aktiviteter fra kurset inn i både grunnkurs og familiepadling.

● HIR Idrettens Dag 2022
Vi har bekreftet til HIR/Stian at HPK deltar med stand i Busterudsparken på Idrettens dag, 24.
september. Stian håper at vi eventuelt kan padle en tur på Tista (etterpå) også.
HPK bestiller t-skjorter og legger ut påminnelse om at vi ønsker hjelp fra medlemmer.
Må ta med telt, bord, stoler, tv, noen kajakker. Printe og laminere noen QR-koder med link til
nettsiden. Mario og Brit-Kari ordner print av flyers med kort info om klubben.



● Julegateåpning
Sendt mail til Handel-i-Halden får å få bekreftet dato for Julegateåpningen - Ikke fått svar enda.

● VI har fått opprettet kundeforhold hos West System.
● HPK jobber med trykkbar logo for HPK

Vi bruker logoen slik den er nå, men ønsker for senere at HALDEN skrives med litt fetere typer og
personen gjøres litt bredere over skuldrene, åren skal være litt smalere nederst på skaftet.

Innkommet post
NIF, Søknad om strømstøtte innen 7. sept (06.09.2022)

“Myndighetene har en egen strømstøtteordning for alle idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
Fristen for å søke om strømstøtte for perioden april, mai og juni 2022 er onsdag 7. september kl. 13.”

Klubben har ikke sendt inn søknad, da dette kun vil utgjøre ca. kr 25,- for klubben. I tillegg viser fakturaen
at vi allerede får strømstøtte, noe som gjør at vi ikke kan få ekstra.

Mail fra Haldenvassdragets Kanalselskap v/Terje Kristiansen, Samarbeidsmøte om padlearrangement
(07.09.2022)
“Kanalselskapet sin slusesesong startet lørdag 27. mai 2023. Vi håper at Halden Padleklubb igjen vil
arrangere sin årlige tur fra Ørje til Tistedal.

Jeg er i kontakt med ulike aktører i Strømsfoss og vi planlegger arrangementene fremover i tid. Kanskje
kan vi være med å utvikle arrangementet enda mer.”

Vi ønsker å beholde gruppestørrelsen.  Logistikken fungerer, transport går greit, ønskelig å få alle inn i
slusene på en gang. Bespisning har begrensninger. Får positive tilbakemeldinger på størrelsen og at det
ikke er en konkurranse.

Vedtak: Vi ønsker å beholde arrangementet i nåværende form, en håndterbar størrelse.

Innmelding/utmeldinger: 
Innmeldt: 8 personer
Utmeldt 0 person.
Totalt har vi nå 189 medlemmer

Administrative saker
5.1 Kostnader ifm deltagelse på NPF Utdannelse Aktivitetsledere Livredning
De som har deltatt på Grunnkurs Livredning arrangert av NPF har hatt kostnader ifm med dette. Kurset
ble avholdt ved klubbhuset til Havpadlerne Færder på Fjærholmen, øst for Nøtterøy. Nærmeste
overnattingssted var Fjærholmen Camping.
Her ble det leid 2 hytter for 2 netter med en kostnad på kr 3.200,- totalt (2x 2 hytter a kr 800,- per natt).
Også på del to av dette kurset må det påregnes en kostnad ifm overnatting.
Neste kurshelg vil være 3 dager. Det er nevnt at en del av kurset vil foregå ved RS Noatun.

Vedtak: Klubben dekker både kostnader for overnatting og reise (1 bil). Mat dekkes av den enkelte.

Aktiviteter og terminliste

● Klubbtur, 30. Sept. -2. oktober 2022, Orust, Stocken Camping, Sverige
Bjørn har tenkt å ta fri fredag. Kan gjerne kjøre ned tidligere med kajakkhengeren sammen med
Anette. Evt lage klar middag.



● Klubbhus-kurs – Enighet om at vi ikke trenger flere kurs i høst, men mindre vi får flere
forespørsler.

● HPK Padlefest, 29. oktober 2022

● Julegateåpning, 17. november

● Søndagsturer oktober til og med desember
Måneskinnstur søndag 9. oktober.

● Bassengtrening

Neste styremøte: Torsdag 20. oktober, kl.19:00-21:00 på Klubbhuset

Møtedatoer videre:

november – fastsettes neste møte.

Desember – fastsettes neste møte

12. januar?

2. februar (6. februar frist for innkalling til årsmøtet)

23. februar (27. februar frist for sakspapirer)

6. mars Årsmøte


