
Protokoll styremøte NPF Nr. 10 – 2019/2021 
 

Dato:  25. august 2020 

Sted:   Teams 

Tid:   Kl. 19:00 - 21:00  
 

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

Torgeir Toppe (Styremedlemmer), Morten Nyborg, Ingrid Berthinussen (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 9-19/21. 

Godkjent 

 3. Regnskapsrapport juli 2020. 

 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til 

etterretning og ber administrasjonen komme 

med et forslag til eventuelle tilleggsaktiviteter 

til neste styremøte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6 – 

19/21 

Møteplan  

 

Styremøter 

• Styremøte 11 – 16. september 

o Teams og Oslo 

• Styremøte 12 – 27. oktober 
o Teams og Oslo 

• Styremøte 13 – 2. desember 
o Teams og Oslo 

• Padletinget 2021 settes til 19.-20. mars 

o OSL 

 

  

Sak 20-

19/21 

VM maraton 2020 – Status 

 

President informerer fra siste utvikling. 

 

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. 

Avventer videre behandling med den prosessen og 

dialogen som er igangsatt med ICF. NPF ønsker en 

avklaring senest 15. oktober om hvorvidt de skal gå 

for å arrangere VM i 2021 

 

  



Sak 28-

19/21 

Planer og endringer for 2020 

 

Ro- og padleled i Oslofjorden: 

• Prosjektleder har sagt opp sin stilling med 

virkning fra 1. november. 

• Trond Glesaaen går inn i en foreløpig 100% 

stilling i prosjektet "Ro- og padleled i 

Oslofjorden" sammen med prosjektleder ut 

dennes oppsigelsestid. Plan for omorganisering 

av prosjektet legges frem på senere styremøte. 

• Utviklingsleder Thomas Pindard går inn i 50% 

stilling (opp fra 25%) med virkning fra 1. 

august. 

Flattvann nasjonalt:  

• NC 1 avlyst (Laksevåg) 
• NC 2 / NM Sprint på Årungen (Strand KK) 

arrangeres med deltakerbegrensninger 
• NC 3 Lagbåt NM i Tysvær arrangeres med 

deltakerbegrensninger 

 

Flattvann internasjonalt: 

• WC sprint i Szeged, Ungarn 24.-27. September 
• EM maraton Györ, Ungarn, 1.-4. oktober 
• OLT har en offensiv holdning og mener senior 

toppidrettsutøvere går under nødvendige 

tjenestereiser, og derfor også må kunne delta 

også i “røde”-land. 

Sportsjef planlegger med et lite lag. 

EM status anses som veldig usikker, og det 

kom en avlysning på sprint 16. august. 
 

Hav: 

• Oppgaver knyttet til kompetanseutvikling Hav 

for utviklingsleder dekkes inn ved innleid 

kompetansetjenester. 

• Vurdere Ledermøte Hav som webinar 

Elv: 

• Aktiviteten fortsetter etter revidert plan kurs og 

konkurranser. 
• Målet er få til et NM i Voss i begynnelsen av 

oktober. 

 

Polo: 

• Kontaktidrett, ikke tillat etter dagens 

smittevernregler (kun enkeltunntak som 

tippeligaen er åpent for kontakt)  

  



• NC 1 er avlyst, skulle vært avholdt i helgen 21-

22. aug. 
• NC2 / NM dialog OKK avhenger av om 

kontaktidretter åpner 

• NC 3 Larvik avhenger av om kontaktidretter 

åpner 
• Trenerkurs utsettes til nyåret 

• Siste tester implementering RaceManager 

• Trenerutvikling Trener 1 og 2, oppdatering av 

kursene 

 

Para: 

• Riddercamp avlyst av Ridderrennet, men de ser 

på muligheten om et dagsarrangement i Oslo. 
• ETU psykisk helse gjennomføres 

• ETU Catosenteret gjennomføres i enklere 

format 

 

Trenerutvikling: 

• Filming av aktivitet for å utvikle 

aktivitetsbanken er i gang og vil sammen med 

e-læring ha prioritet. 
 

Vedtak: Styret tar aktivitets-planen til orientering. 

 

 Orienteringer/oppfølging  

 

• Korona-situasjonen og Idrettspresidentens 

smittevernskampanje, breddeidretten og 

toppidretten. Vi oppdaterer Koronavett-reglene 

fortløpende etter de retningslinjer som NIF gir. 

• Stand Up Padling og kjennelse i CAS, se info 

ICF. Kjennelsen deler rettigheten mellom ICF 

og ISA. NIF er orientert. 

• RAS er nå solgt. 

• Representant Årungen - Eirik V.L går inn som 

NPF representant. Sjekket ut med juridisk avd 

NIF.  

• Sommerkampanje – status: Utsendelse av 

Våttkort er langt over budsjett. 18.000 kort så 

langt utsendt mot budsjettert 12.000 kort. 

Erfaringene fra sommeren har gitt noen ønsker 

om videreutvikling av Våttkort.  

• Samarbeid Roforbundet. Roforbundet har 

signaliser interessen for nye møter for å 

formalisere mer samarbeid. 

  



• Livredningsstigen, se 

http://padling.no/vaattkort/livredning-ute/  

• Friluftslivets uke 5.-13. september. Koples 

også inn mot Strandryddeaksjonen av “Hold 

Norge rent”. 

• Strandsone webinar i regi NF 23. september 

• Henge-saker; Ungdomsarbeid i NPF behandles 

på styremøte 11. 

• Saker som settes inn på sakslisten for 

styremøte 11 

o Digitalisering av Våttkort 

o Eventuellt bruk av overskytende midler 

basert på prognose presentert under 

styremøtet 

o Markedsføring av Våttkort 

o Ledermøte Hav 

o Kontorsituasjonen i NPF behandles i 

styremøte senere i høst/vinter. 

 Eventuelt 

 

- Agendaen til styremøtene 

o Konkurranse vs. friluftsliv / ikke 

konkurranseaktiviteter 

- Representasjon NM Surfski 26. sept. (Sak 26-

19/21) 

o Elsa eller Bente stiller fra styret. 

 

  

 
 

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

 

http://padling.no/vaattkort/livredning-ute/

