
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 21.04.2022

Sted: Klubbhuset på Tangen

Referent: Brit-Kari Bjørlo

Til stede: Mario Hoffmann, Anette Kvamsdal, Brit-Kari Bjørlo, Lise Helene Engmo,

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

Forfall:

Gjennomgang referat fra siste møte:
Ikke ferdig (Mho)

Nye aksjoner
● [/] Aksjon Alexander: Kajakkhenger. Tiki henger tilgjengelig i uke 20, og BK henger mulig å få

tak i. Buster tilgjengelig i desember.

Alexander jobber videre med regelverk, priser, vekt på hengertyper.

● [ ] Aksjon Mario/Lise: Avklare tilbakebetaling av avgift kanalturen.

● [ ] Aksjon Karl Erik: Kjøper inn materialer og bygger passende brygge hjemme for montering

på brygga.

● [ ] Aksjon Anette: Legge link til Kanalturen på FB.

● [ ] Aksjon Anette: Melder på klubben til aktiviteten.

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.

Innkommet post
● NPF, Utlysning TK-medlemmer (11.03.2022)

E-post fra Norges Padleforbund der de søker om innspill til medlemmer i Tekniske Komitéer.

NPF har følgende komitéer: TK Elv, TK Flattvann, TK Hav, TK Polo, TK Surfski

Forslag til medlemmer og spørsmål sendes til sven.anderssen@padleforbundet.no

Detaljer på nettsiden: https://padling.no/norges-padleforbund/utlysning-tk-medlemmer/

Står ikke tidsfrist

Anette sjekker litt nærmere om hva oppgaven går ut på.

● NPF skal starte med Livredningskurs, (Livredningsstigen). Mulighet for å melde på 3 personer

fra HPK. Vi har foreløpig meldt på Anette, Bjørn og Mario.

● Viken Fylkeskommune arrangerer kurs om spillemidler for bygg og anlegg.

Anette ønsker å delta på dette.

● Halden idrettsråd: epost angående søknader om LAM-midler

https://padling.no/norges-padleforbund/utlysning-tk-medlemmer/


Innmelding/utmeldinger:
Innmeldt: 7 personer

Utmeldt 1 person.

Administrative saker
Vannstand i Haldenvassdraget

Vannstanden er lavt pga. arbeidet med å bygge en ny demning ved Svanedammen. Dette arbeidet

kommer til å vare i ca. 2 år og vannstanden vil være på nåværende nivå eller lavere i hele denne

perioden.

Vi bør gjøre noe for å forbedre adgang til flytebryggen.

Aksjon Karl Erik: Kjøper inn materialer og bygger passende brygge hjemme for montering på brygga.

Aktiviteter og terminliste
Kanalturen,

56 påmeldte per nå.

Styret som deltar på kanalturen og som hjelper til.

Vårpuss:

Forslag 11. mai start kl. 17:00.

Familiepadling:

Siste gang på Remmen blir 24. april.

Deretter starter vi med noen uteaktiviteter

Ryddedag i Haldenvassdraget: Tirsdag 24. mai.

Vi dropper ordinær tirsdagspadling og rydder rundt Padleklubben og i Løkenområdet.

Aksjon Anette: Melder på klubben til aktiviteten.

Padling på dagtid:

Fast på torsdager, oppmøte kl. 10:00. Kan starte 28. april

men fortsatt litt kaldt i vannet, så krever god bekledning.

12. juni:- Barnas Turlag skal ha Barneaktivietet i Va, ønsker at HPK deltar.

Anette har ikke anledning. Vi vurderer dette videre.

Neste styremøte: Torsdag 12. mai, kl.19:00-21:00


