
Protokoll Styremøte NPF Nr. 8 – 2019/2021 
 
Dato:  12. mai 2020 
Sted:   Teams 
Tid:   Kl. 19:00 - 21:00  
 
På møtet:       Geir Kvillum (President), Bente Solberg (Visepresident), Elsa du Plessis, 

Torgeir Toppe,  (Styremedlemmer), og Morten Nyborg,  (vara med 
stemmerett). 
Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), Martin L. Hanssen (Org. og 
lederutvikler). Eirik V Larsen (Sportssjef) under behandlingen av sak 22 og 23. 

 
Meldt frafall: Ingrid Botslangen Frantzen og Ingrid Berthinussen 
 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist 
 

Faste saker 
  

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og 
saker under eventuelt. Godkjent.  

 2. Godkjenning av Protokoll styre møte 7-19/21. 
Godkjent med de kommentarer som fremkom i 
møtet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sak 6 – 
19/21 

Møteplan  
 
Styremøter 

• Møte 9 – Mandag 15. Juni i utgangspunktet 
planlagt som et “fysisk” møte, men antakelig 
også på Teams. 

  
 

  

Sak 13 -
19/21 

Årsrapport og årsavslutning 
 
Behandlet under møtet og innarbeidet rettelser på 
Årsrapporten under møtet. 
 
Vedtak: Styret godkjenner Årsrapport, 
Økonomiske beretning og regnskap for 2019. 
 

  

Sak 20-
19/21 

VM maraton 2020 – Status 
 
Presidenten informerer fra siste utvikling og styremøte 
VM 2020 27. april og siste utvikling etter møte med 
ICF. 
Gå ut med informasjon om at arrangement avlyst 
Pressemelding og legges ut på nettsidene. 
 

  



Vedtak: Det arbeides videre med alternativer 
ovenfor ICF og øvrige tildelte nasjoner for å kunne 
arrangere VM i maraton i Norge i 2021 eller 2022. 
Styret tar saken til etterretning. 
 

Sak 21-
19/21 

Budsjettmessige konsekvenser grunnet pandemien 
 
NPF kunne ikke søke om kompensasjon om bortfall av 
inntekter siden vi er finansiert av offentlig midler på 
over 60%. 
Forbundet har rapportert inn økonomiske 
konsekvenser i NIFs interne system samt til egen 
OLT-rapport for økte kostnader i forbindelse med 
utsatt OL. Dette er også overlevert KUD (50 mill i 
merkostnader samlet fra NIF) 
 
Budsjett/regnskapskonsekvenser er: 
 

• Våttkort-salg var helt dødt i begynnelsen av 
april. Har nå fått et oppsving. 

• Internasjonale mesterskap avlyses og OL 
utsettes. Forhåndsbetalte deltakeravgifter 
begynner å komme tilbake på konto. 

• Treneravtaler og avtale med Sportssjef utløper 
ut ifra OL og VM 2020. Utløpersdato 30.8.  

• Kurs-utsettelser og endringer med lavere 
maksantall øker kostnadene med 
kursavholdelse. Endres nå etter 7. mai. 

• Aktivitetsmidler (post 3 og støtte NF) vurderes 
annonsert som søknadsmidler for klubbene. 

 
Vedtak: Styret tar saken til etterretning og ber 
Generalsekretæren legge fram informasjon om 
planer for resterende året for styret på neste 
styremøte. 
 

  

Sak 22-
19/21 

Årungen ro og padlestadion – søknad 
 
Mottatt en henvendelse fra Stiftelsens styre på en 
«søknad» på kr 200.000 for utvikling av Årungen. 
I utgangspunktet for å gjøre anlegget i stand til 
overnatting og universell utforming for å tilfredsstille 
kravet om tildeling av spillemidler. 
Ro-forbundet har vedtatt en støtte på kr 200.000.  
Eirik innledet om Årungens betydning for flattvann. 
 
Vedtak: Styret innvilger et tilskudd på kr 200.000 
til Stiftelsen for utvikling av anlegget under 
forutsetning at midler også går til å styrke 

  



padleaktivitetene på anlegget. 
Sportssjef følger opp arbeidet. 
 

Sak 23-
19/21 

Kongepokal 2020 
 
Sportssjefen innledet til saken.  
Innstillingen er gjort i samråd med trenerteamet. 
  
Vedtak: Kongepokalen for 2019 herrer settes opp 
på K1 1.000m, og for damer på K1 500m. 
Utdelingen gjøres i samsvar med eksisterende 
reglement. 
 

  

 Orienteringer/oppfølging  
 

• Generelt om situasjonen i administrasjonen i 
Koronatider. 

• En gradvis åpning av idretten. 
Lempinger i restriksjonene. Padling har ikke 
vært av de hardest rammede.  

• Samordnet rapportering/Idrettsregistreringen. 
På nivå med 2018, og håper vi skal kunne nå 
22.000. 

• Ledermøte NIF digitalt 5 juni. 
Egen innkalling er utsendt. 

• Salgsprosessen RAS stoppet opp grunnet 
usikkerhet rundt grunnforholdene. Geolog må 
“friskmelde” området.  

• Digital rapportering uønskede hendelser 
På plass i uke 20.  

• Nordisk mesterskap i Finland 
En avgjørelse innen 14 dager om dette kan 
gjennomføres. 

• NM-veka på Hamar 
Etter planen og vil få deltakelse av våre beste 
sprintere. 

• Idrettens regnskapskontor  
• Våttkortsalget 

Har tatt seg opp etter en dårlig aprilmåned. 
Plan om å lage en liten kampanje for å få fokus 
på kajakk som en sommeraktivitet, herunder få 
“booste” Våttkortsalget. 

• Årsmøte Norsk Friluftsliv 
Avholdt på Teams. Trond Glessaen er NPF sin 
representant i styret i NF. 

• Orientering fra siste prosjektstyremøte (12. 
mai) i Ro- og Padleled Oslofjorden.  

  



• Høringsinnspill fartsgrenser til sjøs 
Høringsinnspill sendt inn sammen flere andre 
friluftsorganisasjoner med felles uttalelse. 

• Rent særforbund 
Arbeidet fortsetter. 

• Videreutvikling av padling.no 
Ønske om å få en på plass en work-shop med 
styret og administrasjonen. 

• Situasjonen for toppidretten 
Sportsjef orienterte styret om arbeidet og 
planene for 2020. Innforstått med at 2020 går 
uten internasjonale mesterskap. Ekstra viktig 
nå å holde trykket oppe mot neste sesong og 
OL i 2021. 

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


