
Referat styremøte #22-01 i Halden Padleklubb

Dato: 30.03.2022

Sted: Klubbhuset, Tangenbrygge

Referent: Mario Hoffmann

Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Lise Helene Engmo,

Karl Erik Svanholm, Alexander Annweiler, Sarita Degnes, Bjørn Hødal

Forfall: Brit-Kari Bjørlo

Agenda
1. Nytt styre – Intro til styrearbeid og arbeidsmåte

2. Oppgaveliste og oppdatering

3. Inn-/Utmeldinger

4. Innkommet post

5. Administrative saker

6. Aktiviteter og terminliste

7. Eventuelt

8. Neste møte

Nytt styre – Intro til styrearbeid og arbeidsmåte
Medlemmer i styret ble kjent med hverandre. Organisering av padleklubben og idretten

(padleklubben, Norges Padleforbund, Norges Idrettsforbund, Halden Idrettsråd, våttkort stigen mm.)

ble introdusert for nye styremedlemmer og arbeidsmåte for styret ble avtalt.

Fast dag og tidspunkt for styremøter er hver 3e torsdag i måned, kl.19:00-21:00, men kan variere

avhengig av helligdager etc.

Oppgaveliste og oppdateringer
Oppgaver utført siden forrige møte:

● Bytte svinghjul på kajakkhengeren (var punktert)

● Oppdatert/vasket medlemsliste Familiemedlemskap: Fjernet ungdommer som har blitt 21 år

fra familiemedlemskap og satt riktig fakturamottaker.



Inn- og utmeldinger
Endringer i medlemsmasse februar og mars 2022:

Innmeldt: 3 medlemmer

Utmeldt: 6 medlemmer

Antall medlemmer per 30.03.2022: 172 medlemmer

Innkommet post
HIR - Planlegging ny svømmehall (15.02.2022)
Arbeidet med ny svømmehall i Halden har begynt. Stian (HIR) har satt oss i kontakt med Erik Vitanza

som jobber med svømmehallen for kommunen.

Status: Svart positivt og venter på videre informasjon.

Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner (01.03.2022)
Informasjon fra Halden kommune (via Altinn) om hvordan frivillige organisasjoner kan søke om støtte

fra tilskuddsordningen (nettskjema hos Lotteri- og stiftelsestilsynet) for desember 2021 og januar

2022.

Status: Siden vi hadde et strømforbruk på 0Kwt i både desember og januar er det ikke sendt inn

søknad.

Administrative saker
HIR Årsmøte 2022-03-29

Mario og Sarita har deltatt på årsmøtet til Halden Idrettsråd (HIR) som ble avholdt 29. mars.

Det ble nevnt eksplisitt på årsmøtet at årets søknader om LAM-midler som sikter på å hjelpe

flyktninger ifm krigen i Ukraina vil bli sett svært positivt på.

Ellers var det ikke noe spesielt å rapportere fra årsmøtet i HIR.

Anskaffelse av utstyr

Ny kajakkhenger

Vi ser at vi har behov for en ekstra kajakkhenger, spesielt hvis aktivitetsnivået på tirsdagspadling og

andre medlemsaktiviteter fortsetter på den trenden vi har sett de siste par sesonger.

Saken blir behandlet på et senere styremøte før sommerferien, basert på de tilbudene som vi henter

inn.

Oppgave: Alexander lager en oversikt over aktuelle kajakkhengere og henter inn pristilbud.

Årer, spruttrekk og ror til Design Kayaks

Klubben skal kjøpe inn 9 stk. årer (ble bestilt i fjor, men kunne ikke leveres i 2021) og 5 spruttrekk.

Vi vil også hente inn et tilbud på ror til noen av Design Kayaks, modell Unplugged) som ble kjøpt inn i

fjor.

Oppgave: Mario kontakter Ut i Naturen for å få et tilbud på dette utstyret.



Aktiviteter og terminliste
Kanalturen, 28-29 mai

Anette ga en oppdatering på planleggingen av Kanalturen 2022. Påmeldingen er åpnet og det har

kommet inn noen deltagere allerede.

Buss til transport er bestilt, Strømsfoss Mølla er reservert, slusetider er avtalt med Kanalselskapet og

Prozo er kontakt for bestilling av t-trøyer.

Alle styremedlemmer som er til stede på styremøtet kan hjelpe til med gjennomføringen av

Kanalturen.

Foreløpig er alt under kontroll.

Tirsdagspadling

I år blir sesongen for tirsdagspadling 19. april til 27. september (ikke i juli og ikke på 17. mai).

Det er satt opp et forslag med steder hvor vi kan padle hver tirsdag.

Tirsdagspadling annonseres hver uke på nettsiden og på Facebook.

Kurs, grunnkurs og teknikkurs

HPK ser på datoer for å holde grunnkurs og teknikkurs, i første omgang før sommerferien. Vi prøver å

gjennomføre et teknikkurs og to grunnkurs før ferien, og et grunnkurs og et teknikkurs etter ferien.

Familiepadling

Vi har startet med familiepadling på Remmen de søndagene vi har hatt bassenget i mars måned.

Dette har blitt et populært tilbud, med mange ivrige barn og foreldrene. Vi har satt sammen et

program med enkle øvelser og lek som alle kan delta på.

Det er et ønske fra deltagere om å ha en bassengtrening til for familiepadling etter påskeferien.

Styret ser positivt på dette.

Oppgave: Mario bestiller Remmen svømmebasseng for søndag 24. april til familiepadling.

Berby Action Camp

Vi har fått forespørsel fra Arbeidernes Jeger- og Fiskeforening (AJFF) om vi igjen kan stille med

elvepadling som aktivitet på Berby Action Camp som arrangeres 7.-8. mai.

Vi ønsker å få dette til, men må se om vi klarer å få ressurser med elvpadle kompetanse som kan

stille den helgen. Det er flere i styret som har mulighet til å stille opp og hjelpe til med det praktiske i

for-/etterkant og på land.

Oppgave: Mario undersøker om vi har noen ressurser som kan ta ansvar for elvepadlingen på vannet.

Vårpuss
Vi skal igjen gjennomføre vårpuss med ressurspersoner som er villig til å ta ansvar for aktiviteter for

klubben i løpet av sesongen. Det må settes opp en dato som passer for så mange som mulig i

gruppen for å ta en gjennomgang av HMS-planen og gjøre praktiske øvelser.

Oppgave: Mario kontaktet gruppen og finner en dato som passer for Vårpuss



Klubbhuskurs
Det skal settes opp datoer for klubbhuskurs for å introdusere medlemmer som oppfyller kravene og

ønsker tilgang til klubbhuset en gjennomgang av ordensreglene og registrering i Padleboken.

Første kurs blir 7. april, kl.17, og vi skal sette opp flere datoer.

Oppgave: Vi setter opp datoer for klubbhuskurs før sommerferien.

Eventuelt

Dugnad
Det ble nevnt at vi kan arrangere dugnad ved klubbhuset før sommerferien. Dette vil vi ta opp for

planlegging på en av de neste styremøtene.

Oppgave: Mario setter planlegging av dugnad på agendaen.

Neste møte
Dato: Torsdag 21. april 2022

Tid: kl.19:00 –21:00

Sted: Klubbhuset


