
Protokoll styremøte NPF Nr. 12 – 2019/2021 
 

Dato:  27. oktober 2020 

Sted:   Teams 

Tid:   Kl. 18:00 - 20:30  
 

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

Ingrid Botslangen Frantzen (Styremedlemmer), Morten Nyborg (vara). 

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

lederutvikler), og Eirik V. Larsen (Sportssjef) under sak 32/budsjett. 

 

 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist 

 
Faste saker 

  

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og 

saker under eventuelt. Godkjent 

 

 2. Godkjenning av Protokoll styre møte 11-19/21. 

Godkjent 

 

 3. Regnskapsrapport sept. 2020. 

  

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til 

etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 6 – 

19/21 

Møteplan  

 

• Arbeidsmøte NPF med budsjett og prognose for 

2021 

• Styremøte 13 – 2. desember 

• Padletinget 2021, 19.-20. Mars 

• Regionsmøter 2020 

Uke 48 og gjøres digitalt. Forslag til agenda 

godkjent. 

• Klubbmøte Flattvann 11. november (digitalt) 

• Nordisk møte – Norge som vert, men gjøres 

digitalt. Dato ikke fastsatt. 

• Kongressen ICF utsatt og ikke bekreftet sted. 

 

  

Sak 31-

19/21 

Ungdomspadling - drøftingssak 

 

Styret diskuterte arbeidet med å opprette et 

ungdomsutvalg, herunder oppgaver og veien videre 

fremover. Status presenteres for styret 

 

Ingrid 

B.F 

Styremøte 

13 



Sak 32 -

19/21 

Tingforberedelser 

• Virksomhetsplan 2021/23 – Forslag bygges på 

eksisterende.  
• Budsjett 2021og 2022, med ønsker fra 

Sportsjefen, blir behandlet i neste styremøte 

• Høyde for digital gjennomføring 

Saker fra styret? IS vedtak på definisjon av 

«Fysisk aktiv». Styret er skeptiske til innholdet 

i definisjonen og den dreiningen som kan virke 

fremmed for det store flertall av våre 

klubber/medlemmer. GS får i oppgave å søke 

allianser i særforbund av tilsvarende 

sammensetning dom NPF. 
• Valgkomiteen og IS-vedtak om kjønnsbalanse i 

idretten. 
• Valg av ordstyrer bestemmes av GS. 

 

Vedtak: Det etableres en prosjektgruppe som 

arbeider med å revidere virksomhetsplanen. 

Prosjektgruppen settes sammen av Ingrid B.F, Geir 

Kvillum og Morten Nyborg fra styret, samt Martin 

L.H og Sven N.A fra administrasjonen. Forslag til 

ny VP legges frem for styret. 

 

Idrettsstyrets sak 109: Forvaltningsordningene og 

utøverbegrepet ble tatt opp og drøftet. GS 

utarbeider en plan for fremleggelse av 

padleforbundets standpunkt under ledermøtet i 

november 

 

 Styremøte 

15 

Sak 34 -

19/21 

Oppløsning og avvikling av VM i maratonpadling 

2020 AS 

 

Generalforsamling gjennomført 26. oktober. 

Vedtaket er foretatt per. e-post i forkant av 

generalforsamlingen. 

 

Vedtak: Presidenten har fått de nødvendige 

fullmakter fra styret til oppløsning og avvikling av 

VM i maratonpadling 2020 AS. 

Styret ønsker ikke å sende søknad for nytt VM før 

det evt. har vært behandlet på Tinget. 

 

  

 Orienteringer / oppfølging  

• Stand Up Paddling. Avholdt et møte med 

Juridisk avdeling NIF og Brettforbundet. 

Brettforbundet skal styrebehandle dette i 

november og et nytt møte med NIF er fastsatt 

til 14. november.  

  



• Ro- og padleled i Oslofjorden. President og 

visepresident orienterte styret om status i den 

pågående personalsaken. 

• Status elektronisk ulykkesrapportering. 

Systematisering, behandling og anonymisering 

mangler før avvikene kan bli tilgjengeliggjort 

på padling.no. Styret ber GS skape fremdrift og 

informasjon ut til klubbene på status. 

 


