
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 20.10.2022

Sted: Teams

Referent: Brit-Kari Bjørlo

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

Sarita Degnes, Bjørn Hødal, Alexander Annweiler

Forfall:

1. Referat fra forrige møter:

Utsatt til neste gang.

2. Oppdateringer & Oppgaveliste

● Tirsdagspadling
Sesongen for tirsdagspadling er nå avsluttet etter en tur på Iddefjorden fra Ytre Havn og på
Femsjøen de siste to ukene i september.
Sesongen for tirsdagspadling oppsummert:

o Totalt 16 turer gjennomført fra midten av april til slutten av september.
o Det har vært 150 deltagere gjennom sesongen (60 forskjellige deltagere av disse er

13 ikke medlemmer)
o Turene har hatt fra 3 til 20 padlere
o 3 turer ble avlyst. En pga. få påmeldte (1 medlem), en pga. mangel på turledere

(sommeravslutning) og en pga. sykdom blant turledere.
o Minst 67% eller mer av deltagere på hver tur hadde grunnkurs. På 5 turer var det

100% av deltagere med grunnkurs.
o Flere har nå kjøpt tørrdrakt.

● Idrettens dag, lørdag 24. september
Sarita, Bjørn, Anette, Alexander og Mario stilte opp med stand i gågata, hvor vi hadde diverse
padleutstyr på utstilling og bildefremvisning av våre aktiviteter. Arrangementet varte fra
12:00 til 15:00. Det var stadig folk innom, men generelt var opplevelsen at Idrettens dag
trakk lite besøkende til byen. For vår del fungerte arrangementet ved Tistedalshallen i fjor
bedre. Mere besøk da. Hvis vi skal delta neste år og arrangementet skal være i byn, bør vi
tilby en aktivitet som særlig fenger barna (for eksempel basseng med plass til elvekajakk).

● Måneskinnstur på Femsjøen, søndag 9. oktober
Vi arrangerte måneskinnstur på Femsjøen søndag 9. oktober, 15:30-20:00. Det var
13 medlemmer som ble med på tur til holmen mellom Bjørnstadøyene, hvor det ble tent bål
og grillet pølser. Vi padlet tilbake da skumringen kom. Månen var for det meste gjemt bak et
skylag, men vi fikk sett den like før vi padlet ut av Femsjøen. Uansett lyste medlemmene opp
kvelden med godt humør og god stemning! Hyggelig å ha tid til å samles rundt bålet.



● Mitt Varsel - NIF Portal for å motta og behandle varslingssaker
Mario har deltatt på “Introduksjonsmøte” (4. okt) og er påmeldt “Mitt Varsel - Kurs for
administratorer og saksbehandlere” 8. november.
Kommende datoer for introduksjonsmøte er 2. nov og 1. des, kl.10 og kl.18 begge dagene.
Påmelding gjøres her. Påmeldingsfrist er dagen før!
Datoer for kurs i Portalen “Mitt Varsel” er:

o 8. nov, kl.18:00-20:00
o 9. nov, kl.15:00-17:00
o 6. des, kl.15:00-17:00
o 7. des, kl.18:00-20:00

Påmelding gjøres her, søk “Mitt Varsel” for å finne flere datoer. Påmeldingsfrist 2 dager før!

● Bestille Remmen Svømmehall
Remmen Svømmehall er bestilt alle søndager fra 8. januar til og med 26. mars,
kl.18:30-20:30.
Viktig at vi er nøye med å tømme kajakker for vann etter bruk, tilsvarende at vester kan bli
skyllet og hengt til tørk.
Legge opp til mer faste aktiviteter som rullekurs og egenredning/kameratredning.

● Innkjøp
o Kjøpt kjetting og låser for å lenke sammen piknikbordene utenfor klubbhuset, for å

unngå at de blir flyttet på.
o Kjøpt kjetting og låser til flytebryggen til klubben. Tauene er tatt bort og bryggen er

nå festet med kjetting, så den kan bevege fritt opp og ned.
o Anette ønsker å kjøpe oppblåsbar gymmatte , 3 m lang til å ha på vannet til bruk i

Familiegruppa, koster ca 1500 (Fjellsport)  1750,- (Lekekassen). Anette finner
alternativ og legger ut på styregruppa for godkjenning.

● NPF Livredningskurs Aktivitetsledere - del 2 & 3
Neste 3-dagers samling er satt til helgen 4.-6. november, med 4t nettkurs i forkant.
Anette, Bjørn og Mario er påmeldt.

3 - Innkommet Post

3.1 Fortum, Tilbud om Prisfrys (22.09.2022)

“Du kan fryse prisen to måneder av gangen og velger selv om du vil fryse den eller ikke. Med
Prisfrys får du kontroll over strømkostnader og kan unngå uforutsette kostnader. Akkurat nå
spanderer vi den første måneden!”
Pris: 99 kr/måler/mnd (nå 119 kr/måler/mnd på nettsiden?)

Padleklubben har en strømregning på ca. 250 kr/mnd (gjennomsnitt i 2022 hittil), hvorav 50-60% er

nettleie og mva. Det vil ikke være lønnsomt for klubben å inngå en avtale med en fast kostnad på 119

kr/mnd i bunn.

Vedtak: Vi går ikke inn på en slik ordning.

3.2 NIF, SpareBank 1 Østlandets tilskuddsordning «Alle Henda» (30.09.2022)

“Denne høsten deler SpareBank 1 Østlandet ut inntil 10 millioner kroner i gave til små og store
lag og foreninger i Oslo, Akershus og Innlandet - til gode prosjekter. Det er enkelt å søke.
Søknadsperioden er frem til 30. november 2022.”

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97ZtxtWBW9XMJBkpAK7Sy41t1UMUw4SlEzQUdZN00wUzQwNE9UMTBTNlBIQy4u
https://minidrett.nif.no/Event#6876959-010


Dette gjelder nok ikke Østfold. Vi ser bort fra denne.

3.3 Terje Kristiansen, Servicebygget (14.10.2022)

Fått tekstmelding fra Terje Kristiansen i Haldevassdragets Kanalselskap:
“Hei. Vi har nå stengt servicehuset for sesongen og tappet ut vannet i bereder. Gir du beskjed
til medlemmene? Mvh Terje K”.

4 - Inn-/Utmeldinger

Antall medlemmer forrige styremøte (15.09) 18
9

Innmeldt 0

Utmeldt 3

Totalt antall medlemmer (20.10.2022) 18
6

5 - Administrative saker

5.1 Norges Padleforbund - Regionsmøte Øst

Mandag 21. november har NPF satt opp Regionsmøte Øst som er møte- og informasjonsarena for
klubbene i samme region og NPF. Møtene er for klubbenes styremedlemmer og ressurspersoner, men
deltakerne må være valgt fra klubben. NPF vil være representert ved styret og administrasjonen.
Klokkeslett og sted er normalt 18:00-20:30, Idrettens hus på Ullevål.

● Mario er i Oslo da og kan delta for Halden Padleklubb.
Alexander kan også delta.

6 - Aktiviteter og terminliste

● Padlefest, lørdag 29. oktober (Anette og Lise Helene bistår med forberedelsene)
● Julegateåpning, torsdag 17. november
● Bassengtrening, januar-mars 2023.

Vi kan vurdere mulighet for samarbeid med FROSK
● Lørdags- / søndagsturer november og desember – ikke avklart

7 - Eventuelt

Sette opp og gjøre endelig vurdering av behov for ny kajakkhenger som sak på neste styremøte.

8 - Neste møte

Dato: Mandag 14. november
Tid: kl.19:00-21:00
Sted: Hos Alexander

Møtedatoer videre:



Onsdag 7. desember styremøte og juleavslutning med någo attåt
12. januar
2. februar (6. februar frist for innkalling til årsmøtet)
23. februar (27. februar frist for sakspapirer)
6. mars Årsmøte


