
Protokoll styremøte NPF Nr. 6 – 2019/2021 
 
Dato:  24. februar 2020 
Sted:  Gardermoen, Radisson Blu 
Tid:  Kl. 16:30 - 21:00  
 
Til stede: Geir Kvillum (President), Bente Solberg (Visepresident), Elsa Du Plessis, 

Torgeir Toppe, Ingrid Botslangen Frantzen (Styremedlemmer), Morten Nyborg 
(vara), Ingrid Berthinussen (vara) på Teams under sak 2  
Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), Martin L. Hanssen (Org. og 
lederutvikler), Eirik V. Larsen (Sportssjef) under Tema 2 og sak 2 

 
 
 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist 
 

Faste saker 
  

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

 2. Godkjenning av Protokoll styremøte 5-19/21. 
Godkjent 

 3. Regnskapsrapport. Ingen regnskapsrapport ble 
lagt frem, grunnet at IRK prioriterer SF med 
særforbundsting denne våren 
 

Vedtak: Styret tar det foreløpige regnskap 2019 til 
etterretning.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sak 2 – 
19-21 

Oppfølging Sak 6.1 – Åpenhet i Norges 
Padleforbund  
 
Diskusjon rundt retningslinjer / prinsipper ifh. til valg 
av trenere og kursholdere for aktivitet i NPF regi, for å 
sikre at NPF sine verdier ivaretas, samt opprettholder 
kvalitet i vårt tilbud til klubbene for å ivareta krav 
idretten har vedtatt. NIF har gitt administrasjonen en 
tilbakemelding på at særforbundene generelt har en 
praksis der de er suverene i utvelgelsen av sine egne 
kursholdere. NPF er som eier av Våttkortsitgen 
ansvarlig for kvalitetssikring av denne og ivaretakelse 
av krav ifh til trenerløypa som gitt av NIF. 
 
Mål og prinsipper for trenerutvikling: 

• Kvalitetssikre trenerkompetansen gjennom 
faglig oppdatering og kontakt med klubb-
trenere 

• Etablere en arena for læringsfellesskap for 
trenere i klubbene 

  



• Kommunisere forbundet politiske rammer på 
kompetanse-området  

• Kjønnsbalanse  
• Bygge opp yngre trenere 

 
Vedtak:  
Ved avholdelse av NPF sine aktiviteter, velges de som 
er best kvalifisert som trener / kursholder, basert på 
søkere og de forbundet allerede har i sin trenerstab og 
veilederkorps. Dette for å sikre og opprettholde høy 
kvalitet på aktiviteter i Våttkortstigen og krav ifh til 
trenerløypa gitt av NIF. Styret ber administrasjonen 
også om å vektlegge kjønnsbalanse og yngre 
kursholdere der det er mulig. 
 
Styret ber administrasjonen orientere om de konkrete 
planer det er for trener- og veiledersamlinger.  
 

Sak 6 – 
19/21 

Møteplan  
 
Styremøter 

• Møte 7 – Tirsdag 12. Mai på Gardermoen 
• Møte 8 – Mandag 15. Juni på Gardermoen 

 

  

Sak 12 -
19/21 

Budsjettbehandling 2020 
 
Inntektsposter som har blitt bekreftet: 

• Prosjektstøtte OLT, kr 1.200.000 
• Sparebankstiftelsen DNB har gitt støttet til 

lagbåter, kr 300.000. 
• Endelig tildeling av Post 2 og 3. Lagt inn i 

budsjettet. 
 

Post 3 tildelingen ble et løft på kompetanse og verdi / 
kvalitet, men lav på omfang og medlemsutvikling 
siden vi hadde nedgang i aktivitetstallene på barn og 
ungdom. 
 
Vedtak: Styret tar budsjettet til etterretning med 
de endringer i inntektsposter som er bekreftet.  
 

  

Sak 13 -
19/21 

Årsrapport og årsavslutning 
 
Forelagt første versjon av Årsrapport 2019. 
 
Ikke behandlet. 
 

  

Sak 19-
19/21 

Idrettsstyrets vedtak om revisjon i 
forvaltningsordningene 
 

  



President og GS er innkalt til et møte med NIF 
NIF skal avholde 1:1 møter med samtlige 55 
særforbund, og NPF er innkalt 5. mars angående 
forvaltningsordningene. 
Agenda og snakkepunkter for møtene 5. mars vil bli 
som følger:  

1. Kort, generell informasjon om 
særforbundet. Organisering, strategier/mål  

2. Gjennomgang av særforbundets ulike 
grener. Opprinnelse, omfang, geografisk 
utspredelse, avgrensning mot andre øvelser, 
disipliner eller konkurranseformer  

3. Gjennomgang av særforbundets 
medlemmer. Utøvere, dommere, trenere, 
ledere andre relevante roller. Estimat på 
andel utøvere for de ulike aldersgrupper. 
Hvilke roller har særforbundet behov for å 
ha oversikt over?  

4. Hvordan kan utøvere best dokumenteres 
eller estimeres hos særforbundet? Finnes 
lisenser, medlemslister, kontingenter el.? 

5. Andre innspill til prosessen 
 
Vedtak: Saken behandles etter møtet med NIF, 
legges frem på styremøtet i mai. 
 

Tema 2 Ungdomsarbeid og ungdomsaktiviteter 
 
Administrasjonens forslag er å knytte opp et 
ungdomsprosjekt med forberedelser og gjennomføring 
av blant annet tillegg-sarrangementene VM 2020.   
 
Ikke behandlet, tas opp på styremøte i mai mnd. 
 

  

Tema 4 Toppidretten 
 
Sportssjefen redegjør for sesongplan 2020, de 
endringer som er gjort inn mot sesongen, og de 
erfaringer som er høstet så langt. 
 
Endringene før sesongen består av en omorganisering, 
der det er etablert et nytt trenerteam som samarbeider 
med å følge opp de ulike utøverne. Det er ikke lenger 
en hovedtrener flattvann. Trenerteamet består av 
sportssjef og klubbtrenere fra de større 
flattvannsklubbene. 
 
Årungen  
Brukes hyppig i konkurranse- og 
treningssammenheng. Trenger modernisering eller å 

  



bygge helt nytt, da anlegget er i meget dårlig 
forfatning.  
 

 Orienteringer  
• VM 2020 og tilleggs-arrangementer. Org og 

lederutvikler orienterte om status, og et 
budsjett. 

• Møte i prosjektstyret i Ro- og Padleled 24. 
februar. VP orienterte. Arbeides nå blant annet 
å få på plass søknadsportalen, og kommunisere 
prosjektet, blant annet gjennom nyhetsbrev. 

• Ansettelsesprosessen kontormedarbeider NPF 
GS orienterte. Kontormedarbeideren starter 1. 
april. Styret ønsker at den nyansatte presenteres 
på neste styremøte 

• Nytt NPF kontor, bytte gjennomført 
• Ledermøtene elv. Referat legges ut på 

padling.no 
• Ledermøte polo. Referat legges ut på 

padling.no 
• Årsmøte Stiftelsen Årungen 17. mars. 

Sportssjefen stiller på Årsmøtet. 
• «Sommerløftet», et felles markedsinitiativ i 

regi av OLT for ikke kommersielle idretter. En 
avtale foreligger til signering. 

• VM i brattpadling under Ekstremsportveko på 
Voss, 21.-28. juni. En invitasjon fra Voss KK 
vil bli sendt NPF. Styret ber administrasjonen 
påse at dopingbestemmelsen blir oppfylt. 

• Ungdomsforsikring. Idrettsstyret har igangsatt 
et arbeid med en felles ungdomsforsikring for 
Norsk idrett for å få ned kostnaden. Komplisert 
og muligens lite realistisk. 

• Livredningsstigen, et samarbeidet med NTNU.  
• Markedsavtaler. Et samarbeid er på gang med 2 

leverandører. En på tøy og en på utstyr. 

  

 
  

Oppfølgingssaker: 
• Rent Særforbund, reviderte Handlingsplaner 

lever ADNO på bakgrunn av tilbakemeldinger 
gitt i møte. 

• Avvikshåndtering, Org. og lederutvikler 
orienterte. 
 

 
  

 



 

Protokollen er godkjent: 
 
 
________________     ____________________  
Geir Kvillum      Bente Solberg 
 
 
________________     ____________________ 
Ingrid B. Frantzen     Elsa Du Plessis 
 
 
________________     ____________________  
Torgeir Toppe      Sven Nordby Anderssen 

 


