
Protokoll Styremøte NPF Nr. 1 – 2021/2023 
 

Dato:  12. april 2021 

Sted:   Teams 

Tid:   Kl. 18:00 - 20:40  
 

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). 

 

 

 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist 

 
Faste saker 

  

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og 

saker under eventuelt.  

Vedtak: Godkjent 

  

  

 

 

 

 

 

Sak 1-

21/23 

Konstituering  

 

• Presentasjon av styret, forventninger og hvor 

man ønsker å bidra mest 

• Presentasjon av administrasjonen, forbundets 

ansatte og dere oppgaver  

• Kanaler for kommunikasjon i styret  

• Møtestruktur 

• Styrets arbeidsform – åpen diskusjon om mulig 

fordeling av arbeidsoppgaver og oppfølging 

innsatsområder 

 

Styret ønsker at idrettsstyret representant som skal 

følge opp padling, får invitasjon til å delta på et 

styremøte etter sommeren. 

 

Arbeidsfordeling i styret konkluderes på et senere 

styremøte. 

Vedlagt gjeldene Styreinstruks.  

 

Vedtak: Styret bes komme med innspill til endring 

av Styreinstruks innen utgangen av april. Endelig 

styreinstruks legges frem og vedtas på neste 

styremøte. 

 

  



Sak 2-

21/23 

Evaluering av tinget  

 

Evaluering av Padletinget må gjennomføres.  

Presidenten har også mottatt et skriv fra Stavanger KK 

ved Leder med betraktninger til gjennomføringen. 

 

Vedtak: Styremedlemmer kommer med innspill på 

mottatt brev vedrørende tilbakemeldinger på 

padletinget. President og visepresident tar med 

disse innspillene og utarbeider et svar og 

gjennomføring av evalueringen sammen med 

administrasjonen. 

 

 1.mai 

Sak 3-

21/23 

Saker fra Tinget 

To innkomne saker og begge fra styret. 

1) Lovendringene skal nå sendes NIF for endelig 

godkjenning. 

2) Lisensforsikring. Skal implementeres i NPFs 

aktiviteter gjennom RaceManager og 

Våttkortdatabasen. Forsikringsagenten er 

orientert og de siste detaljer rundt 

forsikringsbeviset, og informasjon ut tas med 

vår agent i Søderberg & Partners. 

Vedtak: Oversendelsessakene fra tinget 

implementeres i revidert VP når protokoll fra 

tinget foreligger. Det samme gjelder korrigering av 

historiske rapporter 

Ting vedtatt lov oversendes NIF til gjennomgang og 

godkjenning. 

 10.mai 

Sak 4-

21/23 

Utstående oppgaver / saker fra forrige ting-periode 

(se eget notat) 

• Evaluering VM 2020. Et evalueringsutvalg er i 

sluttfasen med sitt arbeid. 

• Rent Særforbund. Vi har det meste på plass, 

men en godkjenning vil ikke være mulig med 

det første. Årsaken er et IS-vedtak fra 2017 

hvor arrangementer uten Wada-godkjenning 

gjennomføres i idretten også hindrer 

særforbunds oppfyllelse av Rent Særforbund. 

• Nye Idrettens hus fra 2024. Foreløpig ikke 

kjent hvilke beslutninger NIF sentralt vil gjøre 

med den kritikken som har kommet fra 

særforbundene til de fremlagte planene. 

  



• Omorganisering av landslagsdriften. Kommer 

tilbake ved et senere styremøte. 

 

 Orienteringer/oppfølging  

• Koronasituasjonen og konsekvenser. Kurs har 

blitt flyttet, landslagaktiviteten er blitt berørt. 

Terminlister for avholdelse konkurranser kan 

vil også bli berørt. 

• Avtale med Stiftelsen «Aktiv mot kreft» er 

inngått og landslaget vil bære deres logo. 

• OL kvalifisering i mai, først den europeiske i 

Ungarn og så den globale i Russland. 

• Opprettelse av ungdomsutvalg. GS legger frem 

saken til neste styremøte. 

  

 Eventuelt 

- Sak til neste styremøte: Hvilken informasjon 

fra styremedlemmene skal ligge på padling.no 

- Møteplan: 

o Mandag 10.mai kl 18-21, på Teams 

o Mandag 21.juni kl 16-20.30, 

kombinasjon 

o Søndag 5. sep kl 11 til mandag 6.sept kl 

12  

- Utlegg ifm. Styrearbeid dekkes av forbundet. 

o Dette gjøres gjennom Visma Expense 

 

  

 

 


