
Protokoll styremøte NPF Nr. 3 – 2021/2023 
 

Dato:  21. juni 2021 

Sted:   Teams / Ullevål Stadion 

Tid:   Kl. 18:00 - 21:15  
 

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

Torgeir Toppe, Tonje Pedersen og Bengt Adeler (vara). 

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

lederutvikler).  

Under sak 4, innleder Sigrid Nestgaard Rød. 

 

 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist 

 
Faste saker 

  

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og 

saker under eventuelt.  

Vedtak: Godkjent. 

 

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

Vedtak: Styret godkjente protokollen med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

 3. Regnskapsrapport med prognose mai. 

 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til 

etterretning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2-

21/23 

Evaluering av tinget  

 

Kommentarer og innspill er samlet i eget notat.  

 

Vedtak: Styret går gjennom evalueringen og 

kommer med tilbakemelding til behandling på 

styremøte 4 

 

  

Sak 4-

21/23 

Utstående oppgaver/saker fra forrige ting-periode  

• Ungdomspadling 

En presentasjon av erfaringer fra Oslo 

Idrettskrets i arbeidet med ungdomsutvalg og 

ungdoms medbestemmelse. 

Sigrid Nestgaard Rød som er Rådgiver 

klubbutvikling og ungdomsidrett i OIK innledet. 

 

  



Vedtak: Styret ber administrasjonen komme 

tilbake med en plan for oppstart av ungdomsutvalg. 

Planen skal innholdet forslag til mandat og 

budsjett. 

Sak 5-

21/23 

Post 3 

Post 3 gjennomgang på forrige ting. 

Refleksjon rundt presentasjonen og svar fra 

idrettskonsulenten i NIF. 

Vedlagt budsjett 2021 hvor fordeling av ulike 

inntektsposter er avdelingsvis. 

Kommunisere og begrunne bruken av disse midlene i 

forbundets aktivitetstilbud slik at diskusjonen løftes 

over i politiske debatter. 

Vedtak: Forbundet opprettholder tingvedtatt bruk 

av Post 3-midler ut 2021. Nytt revidert budsjett 

med forslag til endringer basert på innspill og 

kommentarer fremkommet i møtet blir behandles 

på styremøte 5 

  

Sak 7-

21/23 

Kommunikasjon 

Nåværende kommunikasjonsstrategi ble vedtatt i 

tingperioden 2017/19.  

Ble også utarbeidet en kommunikasjons-veileder i 

samme periode. 

 

Erfaringer og evaluering fra årets Padleting viser et 

behov for å se på formen NPF kommuniserer med sine 

klubber. 

Tilbakemeldinger fra 4 klubbesøk av visepresident 

Vedtak: Styret er opptatt av å synliggjøre hva 

klubbene kan forvente av styret og 

administrasjonen i NPF. 

Styret ber administrasjonen om en revidering av 

eksisterende veileder. 

  

Sak 8-

21/23 

Satser for Veiledere/Trener – Økonomireglementet 

NPF satser for kursholdelse er tatt inn i styregodkjent 

Økonomireglement pkt. 9, Honorar og lønnssatser for 

kursholdere og klubbutviklere. 

Vedtak: Foreslåtte endringer av satser vedtatt og 

innarbeides i økonomireglementet. 

  



Sak 9-

21/23 

Toppidrettens organisering 2022-28 

Styret vil som en del av ny organisering se på helheten 

for organisering av NPF sentralt. 

Vedtak: En gruppe bestående av President, GS og 

Sportsjef gis i oppgave å anbefale organisering og 

bemanning av NPF sentralt innenfor tingvedtatt 

budsjett.  

  

Sak 10- 

21/23 

Styrets representant i Prosjektstyret i Ro- og 

Padleled i Oslofjorden 

Vedtak: Knut Kjelsås velges inn som styrets 

representant og erstatter Bente Solberg. 

  

 Orienteringer/oppfølging  

• Uttak Olympiske leker. Lars Magne Ullvang er 

tatt ut til å delta på K1 1000m. 

• Evaluering VM maraton 2020 anses som 

ferdigbehandlet. 

• Endringslogg arrangementer og kurs viser 

mange utsettelser og avlysninger. 

• Sommerbrev til klubbene. Legges på Teams for 

kommentarer før utsendelse. 

• Forestående ansettelser i NPF. GS orienterte. 

• Padlelisens er nå inkludert i Race Manager 

• Siste fra NM-veka i Sarpsborg. Martin 

orienterte om stor arbeidsbelastning sentralt og 

krevende forberedelser. 

• Besvarelse rundt forvaltningsordningene Post 2 

og post 3 er gjort. 

• Aktivitetstallene 2020 viser en vekst på rundt 

5% og totalen 23.873 aktive medlemmer. 

 

  

 


