
Protokoll Styremøte NPF Nr. 9 – 2019/2021  

  

Dato: 15. juni 2020  

Sted: Teams  

Tid: Kl. 19:00 - 21:00   
  

På møtet:       Geir Kvillum (President), Bente Solberg (Visepresident), Elsa du Plessis, 

Torgeir Toppe, Ingrid Botslangen Frantzen (Styremedlemmer), Morten Nyborg 

(vara).  

Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), Martin L. Hanssen (Org. og 

lederutvikler)  

  

  

  

Tidsplan  Saksbeskrivelse  Ansvar  Tidsfrist  

  Faste saker   

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker 

under eventuelt. Godkjent 

2. Godkjenning av Protokoll styre møte 8-

19/21. Godkjent 

3. Regnskapsrapport mai 2020.  

Legger ved også et budsjett 2020 etter innspill fra 

Sportssjefen og endringer i antatt våttkortsalg.  

 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sak 6 – 

19/21  

Møteplan   

  

Styremøter  

• Styremøte 10 – 25. aug (19-21) på Teams 

• Styremøte 11 – 16.  sept (16:30-21:00) Gardermoen 

o Med prosjektleder Ro- og padleled Oslofjord 

   

 
  

Sak 20-

19/21  

VM maraton 2020 – Status  

  

Presidenten informerte om siste utvikling. 

Det pågår en prosess der det jobbes for avholdelse av VM2020 

i 2021/22. Arbeidet er krevende og avhenger av en utsettelse 

fra de kommende VM-arrangørene i 2021 og 2022 

 

Styret og kontrollkomiteen har mottatt brev vedrørende 

prosesser og beslutninger fattet av VM-komiteen. Saken ble 

diskutert under møtet og styrets svar sendes til avsender og 

kontrollkomiteen. 

  

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

  

    



Sak 24-

19/21  

Planer for 2020  

  

Generalsekretær fremla endringer i tilbudet og de opprinnelige 

planene som en konsekvens av covid-19 situasjonen.  

  

Vedtak: Styret tar aktivitets-planen til orientering.  

  

    

Sak 25-

19/21  

Kontorsituasjonen for administrasjonen i NPF  
  

Pandemien har skapt en ny arbeidssituasjon for mange, også 

for de ansatte i NPF.  
 

En pålagt test for en mer desentralisert arbeidsplass.  
Dette kan bidra til å få en nærmere kontaktflate inn mot 

klubbene og en tettere dialog med de ulike delene av landet. 

  

Vedtak: Styret tar saken om kontorsituasjonen til 

orienteringe.     

    

Sak 26-

19/21  

Representasjonsplan  

  

NM Kortbane maraton / NM-Veka på Hamar 27. Juni, 

Presidenten. 

 

NM Maraton 28. Juni på Setskog, Styremedlem Torgeir 

Toppe. 

 

NM Sprint på Årungen, Presidenten. 

 

NM Lagbåt Tysvær, Styremedlem Torgeir Toppe 

 

NM Polo, Styremedlem Elsa du Plessis. 

  

Vedtak: Presidenten representerer på NM kortbane 

maraton 27. juni og Styremedlem Torgeir Toppe 

representerer på NM maraton 28. Juni.  

  

    

Sak 27-

19/21  

Oppnevning av NPF representanter til styret i Stiftelsen 

Årungen  

  

Vedtak: Styret oppnevner Jan Bache-Wiig og Eirik Verås 

Larsen til styret i Stiftelsen Årungen. Dette forutsetter at 

Eirik er valgbar. 

  

    

  Orienteringer/oppfølging   

  

• Ro- og padleled i Oslofjorden  

Visepresidenten redegjorde for status av prosjektet. 
Bjørn Egil Hansen inviteres til styremøte 11 for en 

presentasjon av prosjektet.  

    



• Fra ledermøte NIF   

Resolusjon om økonomi i idretten. Organisasjonsleddene 

oppfordret til å gjennomgå sine kostnadsdrivere 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/resolusjon-

fra-nifs-ledermote-2020/ 
Resolusjon mot rasisme 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/resolusjon-

om-rasisme-fra-nifs-ledermote-2020/  

• RAS og salg ble stoppet grunnet en vurdering og 

rasrisiko. Brev mottatt 15.juni gir nå klarsignal for å gå 

videre i salgsprosessen.  

• Oppdateringer av padling.no er gjort den siste tiden. 

• Sommerkampanje i et enkelt format med mål om å 

forsterke padle-aktivitetene og interessen for 

våttkortkurs.    

• Medlemsregistreringen, over 22.300 aktive.  

• Ferie-avvikling for ansatte lagt på Teams  

• Flytting av konsernkontosystemet fra DNB til 

Sparebank1. Krever eget styrevedtak, og kommer tilbake 

når saken er klar til behandling. 

• Tema havpadling tas på styremøte 11.  

• Henge-saker; Ungdomsarbeid i NPF 

o Forberedes en sak som presenteres på styremøte 11 

 Eventuelt 

 

- Presidenten viste til leserinnlegg og ene erfaringer av et 

krevende trafikkbilde på sjøen. Det er sendt et 

leserinnlegg til redaksjonene i Norge som tar opp dette 

tema med fart og uforstand. Viktig at vi også 

balanserer dette i vår kommunikasjon som ikke 

skremmer padlere vekk fra sjøen.  

- Sommerbrev fra NPF skal sendes ut til klubbene. 

-  

  

  

  

 Protokollen er godkjent:  
   
   
________________                                                   ____________________         
Geir Kvillum                                                              Bente Solberg  
   
   
________________                                                   ____________________  
Torgeir Toppe                                                             Elsa du Plessis  
   
   
________________                                                   ____________________         
Morten Nyborg                                                           Sven Nordby Anderssen  
 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/resolusjon-fra-nifs-ledermote-2020/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/resolusjon-fra-nifs-ledermote-2020/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/resolusjon-om-rasisme-fra-nifs-ledermote-2020/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/resolusjon-om-rasisme-fra-nifs-ledermote-2020/


 


