
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 12.05.2022

Sted: Klubbhuset på Tangen

Referent: Brit-Kari Bjørlo

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

Sarita Degnes, Bjørn Hødal

Forfall: Alexander Annweiler, Karl Erik Svanholm,

Gjennomgang referat fra siste møter:
30. mars: Godkjent

21. april: Godkjent

Oppgaveliste:
● Samordnet registrering for 2022 er sendt inn (inkluderer oppdatering av

Brønnøysundregisteret og søknad om momskompensasjon)

● Mario har sendt ut fakturaer for medlemskontingent fra KlubbAdmin, hovedforfall 11.05.

Etter at det ble mulig å få kontingenten som e-faktura merker vi at flere betaler ved forfall,

men det er fortsatt en del utestående kontingent. Vi forventer noen flere utmeldinger.

● Mario: gjennomført teknikkurs, for 3 deltakere i helgen 30. april og 1. mai. Alexander var

assistent.

● Alexander har hentet inn tilbud og leveringstider for kajakkhengere.

Vedtak: Styret ser ikke behov for henger som kan kjøres i 100 km/t, da dette krever jevnlig

EU-kontroll, men går for henger med brems og oppbevaringskasse. Må fortsatt sjekke ut

totalvekt. Finnes fortsatt Tyssehenger? – bør sjekkes.

Innkommet post
● Halden Idrettsråd, Sommerferieaktiviteter 2022 (mail 09.05.2022)

HIR ønsker at HPK deltar i sommerferieaktivitetene i år også,

o ser ut til å bli uke 25, 26, 31 og 32 (de to første og de to siste i skolens ferie).

Dagen vil strekke seg fra 10:00-13:30, hvor økt 1 er fra ca 10:00-11:30 og økt nr 2 fra

12:00-13:30

o Det legges opp til to klubber på samme lokasjon hver dag, evt 1 klubb hvis klubben

kan tilby aktiviteter en hel dag.

o Betalt opplegg, og klubbene skal tjene på å stille opp på dette. Hvor mye klubbene

får er ikke klart enda, men det blir mer enn ved tidligere aktiviteter.



Vedtak: Vi foreslår å delta på torsdager. Vi trenger å være 4 personer hver gang. Ønsker å

være ved den nye badeplassen ved Slippen, og alene klubb.

Hvordan er det med toaletter?

● HIR, Invitasjon til foredrag med Antidoping Norge

Som en del av HIRs satsningsområde "Ren idrett" (vedtatt i strategiplanen på årsmøtet mars

2022), inviterer HIR til foredrag med Antidoping Norge 31. mai i auditoriet på Porsnes VGS.

Foredraget retter seg mot ungdom i aldersgruppen ca. 15 – 22, samt ledere og trenere som

jobber med barn og unge.

Vedtak: Vi deltar ikke på dette, passer ikke for aldersgruppen vår, kolliderer også med

tirsdagspadling. Vi prioriterer heller digitalt antidopingkurs.

● HIR/Halden Kommune/NIF/NPF, Aktiviteter for flyktninger fra Ukraina (flere invitasjoner)

Mottatt mailer fra flere instanser: "Et stort antall flyktninger fra Ukraina er i ferd med å bli

bosatt i norske kommuner. For å understøtte det positive engasjementet til sivilsamfunnet og

frivilligheten, foreslår regjeringen å bevilge ekstraordinære midler til organisasjoner som

ønsker å gjøre en innsats. Midlene skal brukes til nasjonale og lokale tiltak og aktiviteter som

fremmer integrering. Målgruppen er flyktninger fra Ukraina med midlertidig kollektiv

beskyttelse, både beboere i asylmottak og nylig bosatte innbyggere i kommuner. Frivillige

organisasjoner kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter. Målet er å skape tillit og

tilhørighet til lokalsamfunnet og motvirke utenforskap i den tiden flyktningene er i Norge."

Innmelding/utmeldinger:
Siden forrige styremøte har vi fått noen nye medlemmer, og flere har meldt seg ut etter at vi har

sendt ut kontingent for 2022. Per d.d. er vi 168 medlemmer i klubben:

Innmeldt: 5 personer

Utmeldt 15 person.

Administrative saker
Tilbud av padleturer for grupper, foreninger og bedrifter. Vi har hatt en henvendelse om et

padleopplegg for en gruppe. Kommunikasjonen med gruppen de siste ukene har gitt oss en del

nyttige erfaringer. Pga tidsmangel utsettes saken til neste styremøte.

Kanalturen
Registreringen for Kanalturen 2022 ble stengt på kvelden 8. mai.

Det er 92 deltagere registrert! + en del fra styret = 97 personer.

Dette er veldig mange og det vil skape noen utfordringer, spesielt med bespisning i Strømsfoss Mølla

(må nok dekke i to etasjer) og transport fra Strømsfoss til Ørje på lørdagen.

Aktiviteter/terminliste
Familiepadling

Aktivitet søndag 15. mai. Blir en skogstur, mest sannsynlig til gapahuk i Strupeskogen.



Grunnkurs Hav

Mai: 4 påmeldte

Juni: 6 påmeldte

Oppfriskningskurs, søndag 22. mai

2 påmeldte

Ryddedagen i Haldenvassdraget, 24. mai

Dette arrangeres som en tirsdagspadling med rydding i Va ved klubbhuset.

Vi må ha påmelding til aktiviteten.

Barneaktiviteter i Va

Søndag 12. juni.

Vedtak: Vi velger å ikke delta her. Vi må prioritere aktivitet for våre medlemmer. Ønsker å få til en

klubbtur på Svenskekysten.

Elvepadling - Sjoa 1 tur

3.-6. juni

Krever minimum grunnkurs elv for å delta.

Neste styremøte: Torsdag 9. juni, kl.19:00-21:00 på Klubbhuset.


