
Protokoll Styremøte NPF Nr. 14 – 2019/2021 
 

Dato:  25. januar 2021 

Sted:   Teams 

Tid:   Kl. 18:00 - 20:50  
 

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

Torgeir Toppe, Ingrid Botslangen Frantzen (Styremedlemmer), Morten Nyborg 

(vara). 

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

lederutvikler). 

 

 

 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist 

 
Faste saker 

  

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker 

under eventuelt.  

Godkjent 

 

 2. Godkjenning av Protokoll styre møte 13-19/21. 

Vedtak: Styret godkjente protokollen med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

 3. Regnskapsrapport 2020. 

 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til 

etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 31-

19/21 

Ungdomspadling 

 

Formål til ungdomsutvalget i NPF 

• 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.  

 

Ingrid 

B.F 

15.feb 



Vedtak: Det utarbeides et utlysningsskriv der vi 

ønsker søkere til å sitte i et ungdomsutvalg, 

publiseres på nett og sendes ut til klubbene. 

 

Sak 32-

19/21 

Tingforberedelser 

 

• Forberede en digital gjennomføring av Tinget 

• Virksomhetsplan 2021/23. 

Oppsummering/funn fra regions-møtene og 

klubbundersøkelsen er lagt inn på Teams. 
• Budsjett 2021 basert på gammel modell for 

tildeling på post 2 og 3. 

• Budsjett 2022 basert på revidert 

forvaltningsordning. Hva dette vil bety i detalj 

er enno usikkert, men det vil være en 

opptrapping/nedtrapping av tildelinger over år. 

• Saker til tinget fra styret 

- Oppdatere § 17 i loven med ett av 

styremedlemmene som velges inn skal på 

valgtidspunktet være under 26 år. 

- Gjennomgang av NPF-lovene opp mot 

endringer vedtatt på Idrettstinget 2019. 

- Evaluering av åpenhetssaken og innføring 

av rapportering om uønskede hendelser. 

GS legger frem en redegjørelse for syret 

med administrasjons erfaring med 

endringene med en anbefaling for styret for 

en eventuell videre-føring.   

- Forslag til ny Valgkomité. 

 

Vedtak: Nedsatt komite behandler 

Virksomhetsplanen i et eget møte 2. februar, og 

budsjett 2021 blir behandlet på arbeidsmøte 4. 

februar. 

 

  

Sak 39-

19/21 

Ro og Padleled – omorganisering 

Bente orienterte. 

Vedtak: Thomas Pindard overtar rollen som leder 

av prosjektstyret. Prosjektstyret utvides med en 

representant og Visepresident i NPF går inn som 

ordinært styremedlem.  

  

Sak 40-

19/21 

Endring av sammensetning i TKF 

Ny sammensetning av TKF: Eirik V. Larsen, Mathias 

Hamar (Region Øst), Susanne Rosåsen (Region Sør), 

Morten Ivarsen (Region Vest), samt Jacob Norenberg 

og Tom Selvik (Trener Team Landslag). 

  



Vedtak: Styret tar endringen til orientering og har 

ingen innvendinger til sammensetningen. 

Sak 41-

19/21 

Trener og kompetanseutvikling for Hav og Surfski 

NPFs største medlemsbase ligger i Hav-/turpadling. En 

aktivitetsplan lagt ut på terminliste for gjennomføring 

av trener- og kompetanseutvikling må kommer raskt ut 

på terminlista for 2021. Dette er aktiviteter under Post 

3. 

Vedtak: Styret ber administrasjonen lage en plan 

med budsjett for å møte innspillene fra 

regionsmøtene og spørreundersøkelsen. Fokus på 

trener- og aktivitetsledersamlinger med aktivitet- 

og turledelse og "livredning ute". Trenerutvikling 

kan dekkes av Post 3 midler. 

Gensek. 24.feb 

 Orienteringer/oppfølging  

• Evaluering av VM i Maratonpadling AS – sak 

35. Geir orienterer. 

• SUP, etablering av grenkomité. Klubber 

innkalles til et oppstartsmøte. 

• Post 3 midler – Sak 38. Kontrollkomiteen 

svares skriftlig. 

• Nordisk Møte avholdes 16. februar digitalt. 

• Livredningsstigen er etablert. 

• Revidering av krav distansemerker NPF. TKF 

har fått i oppdrag å gjennomgå kravene til 

distansemerkene. 

• Avtale Mizuno og NPF er inngått. 

  

 


