
Protokoll styremøte NPF Nr. 2 – 2021/2023 
 

Dato:  10. mai 2021 

Sted:   Teams 

Tid:   Kl. 18:00 - 21:15  
 

På Teams: Geir Kvillum (President), Knut Kjelsås (Visepresident), Elsa du Plessis, 

Torgeir Toppe, Ellen Nydal Eide (Styremedlemmer), Tonje Pedersen og Bengt 

Adeler (vara). 

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

lederutvikler). 

Under sak sak 5, Linda Jacobsen fra Breddeavdelingen i NIF 

 

 

 

Tidsplan Saksbeskrivelser Ansvar Tidsfrist 

 
Faste saker 

  

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og 

saker under eventuelt.  

Vedtak: Godkjent. 

 

 2. Godkjenning av Protokoll styre møte 14-19/21. 

Vedtak: Styret godkjente protokollen med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

 3. Regnskapsrapport med prognose april. 

 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til 

etterretning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 1-

21/23 

Konstituering  

 

• Presentasjon av administrasjonen, forbundets 

ansatte og dere oppgaver, lagt ut på Teams  

• Kanaler for kommunikasjon i styret og struktur 

av mappene på Teams 

 

Vedtak: Styret vedtok innspill til Styreinstruksen 

med de endringer som er behandlet. 

 

  

Sak 2-

21/23 

Evaluering av tinget  

 

Kommentarer og innspill er samlet i eget notat.  

 

Vedtak: Styret tar de innkomne innspill til 

orientering.  

  



Med bakgrunn i foreløpig behandlingen legger 

styret og GS frem en erfaringsrapport og en 

handlingsplan for å styrke dialog og 

organisasjonsarbeid mellom sentralledd og 

klubbene til neste styremøte.  

 

Sak 4-

21/23 

Utstående oppgaver/saker fra forrige ting-periode  

• Ungdomspadling 

Vedtak fra styremøte 14_19_21:  

Det utarbeides et utlysningsskriv der vi ønsker 

søkere til å sitte i et ungdomsutvalg, 

publiseres på nett og sendes ut til klubbene.  

Formål til ungdomsutvalget i NPF (hentet fra 

samme protokoll) 

• Utvikle et nettverk der unge blir mer synlige, 

hørt og får tilgang til arenaer der beslutninger 

blir tatt  

• Styrke den unge representasjonen i norsk 

padling • Styrke ung medbestemmelse i norsk 

padling, både i klubb og forbund  

• Gi unge muligheter for å sette dagsorden og 

påvirke i utviklingen av norsk padling  

• Legge til rette for samarbeid på tvers av 

grener  

• Øke styrets, TK'er og administrasjonens 

forståelse for hva unge ønsker og trenger for å 

utøve padling slik de vil. 

Vedtak: For et bedre beslutningsgrunnlag inviteres 

Rådgiver for ungdomsidrett i Oslo idrettskrets til å 

holde et innlegg på styremøte 3 for å dele av de 

erfaringer kretsen har med et ungdomsutvalg.  

  

Sak 5-

21/23 

Post 3 

Rådgiver i Breddeavdelingen i NIF Linda Jacobsen 

gikk gjennom kriterier, rammer og rapportering av 

Post3. 

 

Vedtak: Styret tar orienteringen om ordningen til 

etterretning og styret vil komme tilbake hvordan 

Post 3 skal arbeides videre med i NPF. 

  

Sak 6-

21/23 

Behandling av saker til idrettstinget 

Aktuelle saker på Idrettstinget som ble behandlet på 

styremøte var: 

  



• Høydehus 

• Opptak av særforbund 

• Lovendringsforslag 

• Valg 

Vedtak: Presidenten gis fullmakt til å stemme i tråd 

med styrets vurdering av sakene. 

Sak 7-

21/23 

Representasjonsplan 

Tilstedeværelse ute hvor aktivitet foregår er viktig. 

Se vedlagt forslag til for arrangementer det kan være 

aktuelt å være representert på. 

Vedtak: Styret gikk gjennom aktuelle 

arrangementer og datoer for representasjon.  

Styret ser dette vil se dette i sammenheng og behov 

for mer utadrettet arbeid i padle-miljøene. 

  

 Orienteringer / oppfølging  

• Bestilling av profileringstøy for styret på gang. 

• Årsmøte Norsk friluftsliv avholdt 6 mai. 

• Høringsuttalelse høyhastighetsbevis sendt. 

Høringer - Padling  

• Møte Oslo KK og oppstart kursstige SUP 

avholdt. 

• Hele Norge svømmer/flyter 5. juni. Et 

arrangement med en utfordring fra NRK. 

• Samordnet rapportering, foreløpige tall antyder 

et pluss fra 2019 på rundt 1.500-2.000 aktive. 

  

 Eventuelt 

- VM2020 Evalueringsrapport 

Ferdigstilt. 

  

 

https://padling.no/norges-padleforbund/dokumenter/hoeringer/

