
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 14.11.2022

Sted: Hos Alexander Annweiler

Referent: Brit-Kari Bjørlo

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

Sarita Degnes, Bjørn Hødal, Alexander Annweiler, Anette Kvamsdal

Forfall:

1. Referat fra forrige møter:

15.09.2022: Godkjent

20.10.2022: Godkjent

2. Oppdateringer & Oppgaveliste

● Nettkurs Mitt varsel: Mario har deltatt på innledende møte og har gjennomført kurset. Vi vil
få tilgang til portal som klubben kan legge tilgjengelig på nettsiden for at medlemmer skal
kunne rapportere om uønskede hendelser. Mulig å varsle anonymt, men vil likevel ha
mulighet til å besvare videre spørsmål i anonym chat. Portalen åpner over nyttår. Klubben
skal ha en administrator og kan ha flere behandlere. Administrator tildeler sak, behandler ser
på saken, forbereder og sender innstilling til styret. NIF har mulighet til å sjekke opp at saker
blir behandlet og fulgt opp. Opplegget virker godt gjennomtenkt.
Nye kurs 6. – og 7. desember.
Oppfordrer resten av styret til å ta kurset.

● Politiattest – de som ikke har politiattest og som kommer i kontakt med barn bør be om
attest.
Kontakt Brit-Kari

● Trenerattest
Anette har tatt 3 nettkurs og fått trenerattest for å trene barn, og ungdom og voksne.
Aksjon: Mario: legge ut link til kursene på styresiden



3 - Innkommet Post

3.1 Halden Idrettsråd Høstkonferansen

Innkalling til møte med middag 22. november. Hovedtema er klubbanlegg, ny svømmehall etc.

Pris for deltagende personer utover 1: kr 650,- inkl. konferanse og middag.

Påmeldingsfrist 17. november

Vedtak: Bjørn kan delta på den faglige biten (spør om prisreduksjon), Anette prøver å få til å delta på

hele arrangementet.

3.2 Regionsmøte Øst mandag 21. november på Olympiatoppen på Sognsvann.

Mario og Alexander har meldt seg på.

Temaer: Virksomhetsplan, aktivitetsledere, veilederkurs 2022 (øverste trinn i Våttkortstigen).

Padleruter og klubbaktivitet. Aktivitetsledersamling.

HPK ønsker å ta opp hvordan livredningskurset er bygget opp. Det har ikke fokus på det man har

behov for i en padleklubb. Ferdig utdannet ville man kunne arrangere livredningskurs, men kurset

mangler det som er viktig for å ha livredningskompetanse i klubben.

Ønsker heller å bruke penger på å få flere til å ta aktivitetslederkurs.

4 - Inn-/Utmeldinger

Antall medlemmer forrige styremøte (20. oktober) 18
6

Innmeldt 0

Utmeldt 0

Totalt antall medlemmer (20.10.2022) 18
6

Aksjon Mario: Rydder opp med de som ikke har betalt.

5 - Aktiviteter

Julegateåpning: Vi padler i Tisat

Overnattingstur til den svenske skjærgården 26. – 27. november, sendt ut i nyhetsbrev. Begynt å få
påmeldinger.

Bassengtrening starter søndag 8. januar.
Ønsker å ha et opplegg på en del av disse treningene.

6 - Eventuelt

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

7 - Neste møte

Onsdag 7. desember kl. 18:30 juleavslutning . Brit-Kari bestiller bord.



Møtedatoer videre:
11. januar
2. februar (6. februar frist for innkalling til årsmøtet)
23. februar (27. februar frist for sakspapirer)
6. mars Årsmøte


