
Protokoll fra styremøte i Halden Padleklubb

Dato: 01.02.2023

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:

14.11.2022: Godkjent

2. Oppdateringer & Oppgaveliste

● Transporttrekk: Kjøpt 5 trekk til havkajakker for å unngå sprut under transport til/fra
Remmen. Disse blåser seg veldig opp under transport.
Vi prøver å stramme opp med strikk. Alternativt prøver vi å sy om trekkene til tube.
Vi fjerner 2 elvekajakker fra Remmen og lar de to barnehavkajakkene ligge på Remmen.

● Kjøpt 4 nye kajakktraller.

● Svømmeklubben har hevdet overfor svømmehallen at vi har tatt inn kajakker i bassenget
uten å vaske dem. Dette stemmer ikke, kajakkene blir vasket grundig hver gang. Mario har
vært i kontakt med Morten Slang og informert om at dette ikke stemmer og at vi også kjøper
transporttrekk for å holde kajakkene rene under transport. Slang er fornøyd med løsningen.
Vi henger nå også opp våte vester og trekk.
Aksjon: Mario kontakter Stian/HIR for å informere.

● Kanalselskapet ønsket å ha med Padleklubben på Lørdag i slusene på Ørje. Dette har vi
takket nei til pga klokkeslettet.
Slusesesongen åpner siste helg i mai.

● Kanalturen planlagt for lørdag 27. mai – søndag 28:
Mario og Anette (med flere?) tar møte med Terje for avklaring av Kanalturen – eventuelle
endringer fra sist.



3 - Innkommet Post

3.1 Halden Idrettsråd Søknadsskjema LAM og sponsor/gavemidler

Frist er 1. juni.

3.2 Terje Kristiansen, Strømsfossdager 12.-13. august

Vi har gitt et foreløpig svar om at vi kan være interessert i å delta.

Tar det opp med Terje i møte neste uke.

Kan være aktuelt å kombinere grunnkurs som er planlagt den helgen, evt. enkel elvepadling.

4 - Inn-/Utmeldinger

Antall medlemmer forrige styremøte (20. oktober) 18
6

Innmeldt 5

Utmeldt 5

Totalt antall medlemmer (20.10.2022) 18
6

5 – Aktiviteter og terminliste

Bassengtrening: Vi følger opplagt plan
(Ansvarlige i parantes)
5. februar: Vanlig egentrening:
12. februar: Livredning
19. februar: Rullekurs
26. februar: Egentrening
5. mars: Forkurs til aktivitetslederkurs

Overnattingstur 18. – 19. mars
Bohuslän, overnatting i telt

Vårpuss
Mulig dato for vårpuss kan være en dag i siste uken i mars.

Tirsdagspadling:
Starter 18. april:
I Arbeidsdokumenter 2022 ligger fil med navn: 2023 terminliste, her er turforslag.

6 – Årsmøte 15. mars

Mario lager mappe for årsmøtepapirene.

● Innkalling må sendes ut senest 15. februar.

● Frist innkommende saker: 1. mars:



● Sakspapirer ut 8. mars.

● Spør om vi kan være på Strupe som i fjor.

● Velge dirigent: Foreslår Anette.  Vi kjører strikt i forhold til taletid/antall ganger man får

taletid.

● Protokollfører: Forslag Brit-Kari

● Årsberetning: Brit-Kari

● Regnskap og økonomisk beretning: Mario og Lise Helene

● Kontrollutvalget – Mario tar kontakt

● Forslag fra styret: Klubbhusprosjekt og invitere Olav Stokkeland til et møte. Bjørn skriver ned

og presenterer.

● Forslag fra styret: Kjøpe 4 ekstra packrafter pga. økt etterspørsel, kan ha lavere kvalitet enn

de vi har. Ikke for utlån, men klubbtur.

● Medlemskontingent. Forslag på neste møte

● Vedta budsjett – Utkast klar før neste møte

● Behandle organisasjonsplanen. Aleksander går gjennom til neste møte

● Årets valgkomité: Jim Lindqvist, Hilde Abrahamsen, Marit Finden

Styret er ansvarlig for å ha kandidater til neste års valgkomité.

7 - Eventuelt

● Vi sitter i valgkomiteen for Halden Idrettsråd. Halden Håndball v/ Malin Stanes er leder i
valgkomiteen. Anette kan stille som representant i valgkomiteen fra HPK.
Vi ønsker gjerne flere småklubber representert i HIR.

● Mitt varsel – Anette og Mario samarbeider om å legge ut noe på nettsiden.
● Oppdatere siden om bassengtrening med priser (Anette)

8 - Neste møte

Onsdag 22. februar kl. 19-21 på Teams
Onsdag 1. mars kl. 18-20 hos Lise Helene


