
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL 

FORBUNDSTINGET 2021 
  



NORGES PADLEFORBUNDS ORDINÆRE TING 2021 

  
Sted:   Digital, Go Plenum og Teams 

Dato:   Søndag 21. mars 2021  

Tid:    10:00-18:30  
 

Til behandling forelå følgende saker:  
  
Sak 01  Godkjenne de frammøtte representanter  
Sak 02  Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden  
Sak 03  Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å 

underskrive protokollen  
Sak 04  Behandle Årsrapportene 2019 og 2020  
Sak 05  Behandle regnskap 2019 og 2020 i revidert tilstand  
Sak 06  Innkomne forslag og saker  

6.1 Lovendring  

6.2 Lisensforsikring i Norges Padleforbund  
Sak 07  Fastsette kontingent og avgifter  
Sak 08  Virksomhetsplan 2021-2023 og budsjett 2021 og 2022  

8.1 Virksomhetsplan 2021-2023  
8.2 Budsjett 2021 og 2022  

Sak 09  Tilsette revisor  
Sak 10  Valg  

10.1 President 

10.2 Visepresident  

10.3 3 styremedlemmer  

10.4 2 varamedlemmer  

10.5 Kontrollkomité med leder og 2 medlemmer og 2 
varamedlemmer  

10.6 Sanksjonsutvalg med leder 2 medlemmer og 2 

varamedlemmer  

10.7 Representanter til ting og møter i de organisasjoner 
forbundet er tilsluttet  

10.8 Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 
 

  



Protokollen 

Sak 01  Godkjenne de frammøtte representanter  
 Styrets innstilling:   

Listen over fremmøtte representanter, med fullmakt godkjent av styret, godkjennes.  

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 02  Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden 
 

Endringsforslag 1:  

Forslagsstiller 14 Bjarte Øygard, Gloppen Padleklubb 

«Padletinget 2021 utsetjast til haust 2021. 

Det er ikkje turvande aa inngaaande grunngje dette forslaget, med den starten vi no har paa tinget, 

men det var å forvente, at med eit år under Covid-19 regimet, skulle ein profesjonell organisasjon 

som Norges Padleforbund lett kunne drifte dette møtet.» 

Mot For  

40 15  

Tot antall stemmer: 55 

Endringsforslag 1: Falt 

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent. 

 

 

Sak 03 Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen  
 

Valg av dirigent: Fremmet 



Styrets forslag: Grethe Fossli foreslås som dirigent 

Ingen innvendinger 

Valg av 2 referenter: Fremmet 

Styrets forslag: Gry Gerhardt og Trond Glesaaen foreslås som referenter 

Ingen innvendinger 

Valg av 2 til å underskrive protokollen: Fremmet 

Styrets innstilling: Silje Skorve Paulsen og Jan Børge Ousland er foreslått til å underskrive protokollen 

Ingen innvendinger 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 04  Behandle Årsrapportene 2019 og 2020 
 

Styrets innstilling: Fremlagte årsrapportene for 2019 og for 2020 godkjennes. 

Endringsforslag 1 Fremmet 

Forslag fra kontrollutvalget ved William Juul, Strand Kajakk Klubb: 

Styret henviser i sin beretning for 2020 i kapittel 1.4 Økonomi til et budsjettert underskudd på kr 

175.000. I budsjettet godkjent på padletinget i 2019 var det planlagt med underskudd på 175.000 i 

2019 og 435.000 i 2020. Kontrollutvalget anbefaler i sin årsberetning at styrets årsberetning 

godkjennes, men at styret publiserer en ny versjon av sin beretning hvor dette korrigeres slik at dette 

fremstår konsistent og korrekt for ettertiden. Kontrollutvalget legger til grunn at styret og 

administrasjon har styrt etter godkjent budsjett, men at feil tall henger igjen fra årsberetningen for 

2019. 

Endringsforslag 2 Fremmet 

Forslagsstiller 57 Geir Kvillum, Styret NPF: 

Under Beretning for internasjonal deltagelse, maraton, 2019 rapporten; Tillegg: «Anna Sletsjøe tok 

sølv i U23-VM i padling på distansen K1 maraton.» 

For Mot  

57 0  

Tot antall stemmer: 57 

Vedtak: Beretningen godkjent, Styret legger frem korrigert beretning 

 



 

Sak 05  Behandle regnskap 2019 og 2020 i revidert tilstand  
 

Forslagsstiller 23 Eilin Reinaas, Herøy kajakklubb 

Detaljeringsgraden er for dårlig til å få åpenhet i hva pengene har vært brukt til. Viser særlig til 

kontrollutvalgets beretning og merknader om at de ikke har klart å skaffe seg oversikt over bruken av 

post 3-midlene. Ber om at det blir endret fra og med 2021. 

For Mot  

50 4  

Tot antall stemmer: 54 

Forslaget vedtatt 

 

Styrets innstilling: Fremlagte årsregnskaper for 2019 godkjennes. 

For Mot  

45 9  

Tot antall stemmer: 54 

Vedtak: Godkjent 

Styrets innstilling: Fremlagte årsregnskaper for 2020 godkjennes. 

For Mot  

42 12  

Tot antall stemmer: 54 

Vedtak: Godkjent 



 

Sak 06  Innkomne forslag og saker  

6.1 Lovendring 
 

Forslagstiller: Styret Norges Padleforbund 

NPF skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lovnorm for særforbund. Lovnormen er ufravikelig og 

et minimum av det særforbundet må ha i sin egen lov. Alle lovendringene må vedtas med 2/3 flertall 

av de stemmeberettigede på padletinget og sendes til NIF for endelig godkjenning. Fotnotene er kun 

til informasjon og utgjør ikke en del av loven. NPFs lov ble sist revidert på padletinget i 2017. 

NIF vedtok ny lovnorm for særforbund i juni 2019. Gjeldende og ny lover følger vedlagt. 

Forslag til vedtak: Padletinget vedtar den fremlagte loven for Norges Padleforbund med endringer i 

samsvar med den nye lovnormen for særforbund. 

For Mot  

55 0  

Tot antall stemmer: 55 

Vedtak: Godkjent 

 

Endringsforslag 1 Fremmet 

Forslag fra kontrollutvalget: William Juul, Strand Kajakk Klubb 

Styret har presentert ny lov og et dokument som beskriver endringer fra gammel lov.Kontrollutvalget 

ber styret presisere om det kun er endringer i lovnorm fra NIF som er implementert eller om også 

andre endringer er med i forslaget til ny lov. Hvis det er også andre endringer, må styret klargjøre 

hvilke endringer dette er. 

Endringsforslag 2 

Forslagsstiller 40 William Juul, Strand Kajakk Klubb 



Forslag fra kontrollutvalget: 

Ny lov sier i §27 punkt 2 om ikrafttredelse: Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar 

noe annet. Kontrollutvalget foreslår at ny lov trer i kraft i det tinget avsluttes. 

 Begrunnelse: 

Det er uheldig hvis tinget frem til og med sak 06-1 skal være underlagt eksisterende lov og fra om 

med sak 06-2 skal være underlagt ny lov. Spesifikt vil det få konsekvenser for representanter som på 

tinget representerer både klubb og utvalg. Dette er lov ifølge dagens lov, men spesifikt ikke tillat i ny 

lov. 

For Mot  

54 1  

Tot antall stemmer: 55 

Endringsforslag 2: vedtatt 

 

 

6.2 Lisensforsikring i Norges Padleforbund 
 

Forslagstiller: Styret Norges Padleforbund 

Forslag til vedtak: Norges Padleforbund innfører en lisensforsikring for deltakere på arrangementer 

hvor NPF er ansvarlig arrangør. 

Begrunnelse: Norges Padleforbund anbefaler at det tilbys en lisensforsikring til våre medlemmer på 

våre arrangement. NPF er nå sammen med Klatreforbundet det eneste forbund som ikke tilbyr en 

tilpasset forsikring til padleres behov for de over 13 år. 

Det ligger en forventning og et ansvar i å kunne sikre deltakere på våre arrangementer slik andre 

idretter tilbyr sine medlemmer. Arrangementer som forbundet vil kreve innløsning av lisens er 

arrangementer som NC, NM, og kurs/samlinger i regi av NPF. Andre padlere kan også løse lisens. 

I denne forsikringsordningen ligger det et tilbud som går lenger enn det som det offentliges ansvar. 

Forsikringen legges opp til en ordning med engangslisens eller helårslisens med en pris på 

henholdsvis kr 100 og 300. 

For Mot  



29 26  

Tot antall stemmer: 55 

Vedtak: Godkjent 

 

 

Sak 07  Fastsette kontingent og avgifter  
 

Styrets innstilling: Styret foreslår at kontingent til forbundet fortsatt skal være kr 0. 

For Mot  

53 2  

Tot antall stemmer: 55 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 08  Virksomhetsplan 2021-23 og budsjett 2021 og 2022  

8.1 Virksomhetsplan 2021-2023 
Styrets innstilling: Virksomhetsplan 2021-23 godkjennes med etterbehandling av innsendte forslag.  

Vedtak: Godkjent 

For Mot  

53 2  

Tot antall stemmer: 55 

 

FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslagsstiller 23 Eilin Reinaas 



Forslag: 

til side 7 i planen foreslår jeg å legge til de uthevede ordene: NPF skal drive friluftslivpolitikk for å 

ivareta naturen, våre medlemmers interesser og behov for å kunne utøve padling. Klubbene skal 

jobbe med egen synlighet i nærmiljøet, friluftsliv, sporløs ferdsel, verneinteresser og anlegg. 

Status Fremmet 

 

FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslagsstiller 54 Bente Solberg 

Forslag: 

Endringsforslag til VP, kapittel “Hovedmål”, avsnitt 3, setning 2 – endres til: 

Godt organiserte klubber gir en god ramme for å ta imot …» 

Samme kapittel, overskrift over kulepunkt, korriger skrivefeil: 

«NPF frostår godt organiserte klubber til å være:» 

Status Fremmet 

 

FORSLAG: 3 Endringsforslag 

Forslagsstiller 38 Ingeborg Rasmussen 

Forslag: 

Delmål prestasjonsutvikling for landslag/utøver NPFs oppgaver 

Punktet: 

Styrke landslaget for resultatoppnåelse fram mot OL 2021 og 2024 

ENDRES til: 

Styrke landslagene for resultatoppnåelse i internasjonale mesterskap. 

Klubbenes oppgaver- Punktet «styre utviklingen for yngre utøvere inn mot 500 m» strykes. 

Begrunnelse: 

Vi ønsker et mangfold av padlere der alle for muligheter til å utvikle sine ferdigheter utfra ulike 

fysiske forutsetninger. På langt nær alle er egnet for distanser som varer mellom 1 og 2 minutter. Vi 

mener det er viktig å sette utøveren i sentrum og tilrettelegge for prestasjonsutvikling på de 

distansene/øvelsene den enkelte utøver har forutsetninger og interesse for å prestere i. Dette er 

også konsistent med virksomhetsideeen: ".... I norsk padling skal alle gis mulighet til å utøve sikker 

aktivitet ut fra sine ønsker og behov" Tradisjonelt har norske utøvere hevdet seg klart best på lengre 

distanser. 

Status Fremmet 

 

FORSLAG: 4 Endringsforslag 

Forslagsstiller 29 Anne Botslangen 



Forslag 

Det er lovbestemt å ha en repr i styret under 26 år. Det skal søkes å ha en vara for denne repr som 

også er under 26 år. Det skal søkes kjønnsbalanse i styret slik at president og visepresident 

representerer begge kjønn. 

Status Fremmet 

 

 

8.2 Budsjett 2021 og 2022 
Styrets innstilling: Budsjett for 2021 og 2022 godkjennes. 

Vedtak: Godkjent  

For Mot  

51 4  

Tot antall stemmer: 55 

 

FORSLAG: 1 Endringsforslag 

Forslagsstiller 40 William Juul 

Forslag: 

Post 3 midlene skal brukes på barn, unge og breddetiltak for barn og unge. I forbindelse med 

tingbehandlingen av regnskapet synliggjøres det hvordan midlene under post 3 er brukt, hvilke 

prioriteringer som er gjort og for hvilke resultater for målgruppen barn og unge som er oppnådd. 

Begrunnelse: 

Det overordnede målet for den statlige idrettspolitikken er idrett og fysisk aktivitet for alle. Alle som 

ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet (Meld.St. 

26,(2011-2012)). Barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år),personer med nedsatt funksjonsevne og 

inaktive er pekt på som særlig prioriterte målgrupper. Innenfor den organiserte idretten skal det 

være et aktivitetstilbud både for dem som ønsker å satse på konkurranseidrett og for dem som 

primært ønsker et trenings- og aktivitetstilbud innenfor sosiale fellesskap. Gjennom tilskuddet til 



barn, ungdom og breddeidrett søker staten å bidra til et godt tilbud for barn (6 -12 år) og ungdom (13 

-19 år). Videre er det et mål å bidra til best mulige rammebetingelser for idrettslagene 

(regjerningen.no Denne føringen må forståes som at breddetiltak under post 3 skal være rettet mot 

barn og unge. Det er gjennomført en ekstern evaluering av Idrettsforbundets bruk av post 2 og post 3 

midlene. I evalueringen anbefales det blant annet at «Idretten ved særforbundene bør forsterke sine 

rutiner for hvordan mål og prioriteringer for anvendelsen av post 2- og 3-midlene synliggjøres og 

forankres på arenaer som involverer idrettslagene.» Ved å avgrense målgruppen til barn og unge, og 

synliggjøre prioriteringene med begrunnelse, vil NPF være i forkant på et område der det må 

forventes at det kommer innstramninger og tydeligere krav fra staten og NIF. 

Status Fremmet 

 

FORSLAG: 2 Endringsforslag 

Forslagsstiller 38 Ingeborg Rasmussen 

Forslag: 

Forslag: 300 000 kroner flyttes fra avd.13 senior flattvann til avd.17 Ungdom/junior/U23/maraton. 

Begrunnelse: 

Budsjettet må reflektere virksomhetsplanen og vise at det menes alvor med satsning på mangfold og 

barn/unge. 

Mot For  

28 27  

Tot antall stemmer: 55 

 

Endringsforslag: Falt 

 



 

Sak 09  Tilsette revisor 
 

Styrets innstilling: Styret foreslår at NPF fortsetter med selskapet RSM Norge AS som revisor. 

For Mot  

49 0  

Tot antall stemmer: 49 

Vedtak: Godkjent  

 

Sak 10  Valg  
 

10.1 President  
 

Valgkomitéens forslag: 

Geir Kvillum - Bærum KK – Gjenvalg 

  



Endringsforslag 

Forslagsstiller 29 Anne Botslangen, Molde kajakklubb 

Forslag: Harald Saksvik, Strand Kajakklubb 

 

Valgkomitéens innstilling Vedtatt 

Votering: For valgkomitéens forslag 28, for endringsforslag 24 

 

 

10.2 Visepresident 
Valgkomitéens innstilling: Knut Kjelsås - Havpadlerne Færder - Ny  

Valgt ved akklamasjon 

 

10.3 - 3 styremedlemmer 
Valgkomitéens innstilling: 

Elsa Du Plessis - Puddefjorden Kajakklubb - Gjenvalg 

Torgeir Toppe - Njørd Ro- og kajakklubb - Gjenvalg 

Ellen Nydal Eide - Strand KK – Ny 

Tot antall stemmer: 50 

Endringsforslag 1 Fremmet 

Forslagsstiller 40 William Juul, Strand Kajakk Klubb 

Foreslåtte navn: Harald Saksvik  



 

 

 10.4 - 2 varamedlemmer  
 

Valgkomitéens innstilling: 

Foreslåtte navn: 

Tonje Pedersen - Gjøvik og Toten Kajakklubb - Ny  

Bengt Adeler - Risør ro og padleklubb - Ny  

Valgt ved akklamasjon 

 

10.5 Kontrollkomité med leder og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer  
 

Valgkomitéens innstilling: 

1 William Juul - Strand KK - Gjenvalg - leder 
2 Kristin S Ammundsen - Bærum KK - Gjenvalg - medlem 
3 Anna Olsson Fana KK Gjenvalg - medlem 
4 Liv Lorentsen - Stavanger KK - Ny (Vara)  
5 Mario Hoffmann - Halden Padleklubb - Gjenvalg (Vara)  
 



Endringsforslag 

Forslagsstiller 29 Anne Botslangen, Molde kajakklubb 
Forslag: Eilin Reinås, Herøy kajakklubb som medlem 
 
Vedtak:  
1 William Juul - Strand KK - Gjenvalg - leder 
2 Anna Olsson Fana KK Gjenvalg - medlem2  
3 Eilin Reinås Herøy kk- ny medlem 
4 Liv Lorentsen - Stavanger KK - Ny (Vara)  
5 Mario Hoffmann - Halden Padleklubb - Gjenvalg (Vara)  
 

 

 

Sak 10.6 Sanksjonsutvalg med leder 2 medlemmer og 2 varamedlemmer  
 

Valgkomitéens innstilling:  

1 Mattis Næss - Bærum KK - (ny rolle)  
2 Louise Leren Moen - Oslo KK - (ny rolle)  
3 Kristiane Spikkeland - Flekkefjord KK - ny  
4 Jan Bache-Wiig - Bærum KK - Ny rolle (Vara)  
5 Tone Øritsland - Flekkefjord KK - Ny rolle (Vara)  
 
Vedtatt ved akklamasjon 
 

Sak 10.7 Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet  
Forslag:  

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter og kandidater til nasjonale og internasjonale 

organisasjoner forbundet er tilsluttet. 

Styrets innstilling: Forslaget godkjennes  

Vedtatt ved akklamasjon 

 

Sak 10.8 Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem  
 

Styrets forslag til valgkomité: 

1 Morten Nyborg - Haugesund KK - leder 

2 Nils Olav Fjeldheim - Tysvær KK - medlem 



3 Anna Margrete Sletsjøe - Strand KK - medlem 

4 Marit Nilsen - Stavanger KK (Vara)  

Vedtatt ved akklamasjon 

 

 

 

 

Protokoll ført i pennen av referentene Trond Glesaaen og Gry Gerhardt 

 

Underskrives av valgte protokollunderskrivere: 
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