
Protokoll Styremøte NPF Nr. 4 – 2021/2023 
 

Dato:  5. -6. september 2021 

Sted:   Gardermoen/Teams, Radisson Blu 

Tid:   Kl. 11:00 - 11:00  
 

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

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

Adeler (varamedlemmer). 

Ellen Nydalen deltok på søndagen (på Teams), og Bengt Adeler deltok søndag 

og Tonje Pedersen på mandag. 

 

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. 

 

 2. Godkjenning av Protokoll styre møte 3-19/21. 

Vedtak: Styret godkjente protokollen med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

 3. Regnskapsrapport med prognose august. 

Regnskapsrapporten viser økte inntekter fra 

våttkort og ekstratilskudd fra OLT  

 

 Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten 

oppdatert pr. juli til etterretning. Prognosen 

viser en sterkere inntektsside grunnet 

ekstratildeling fra OLT samt større inntekter 

fra salg av våttkort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 2-

21/23 

Evaluering av tinget  

 

Evalueringen og hvordan den skal kommunisere i tiden 

fremover. 

 

Vedtak: Evalueringsrapporten vedtatt med de 

endringer som fremkom under styremøtet.  

 

Evalueringsrapporten legges på padling.no og 

kommuniseres med klubbene. 

 

  



Sak 4-

21/23 

Utstående oppgaver/saker fra forrige ting-periode  

Vedtak: Styret gir administrasjonen i oppgave å 

sette sammen et ungdomsutvalg som følges opp av 

en administrativ ressurs. Ellen Nydal Eide går inn 

som styret representant og ungdomsutvalget. 

Styret behandler budsjett i et senere styremøte.   

  

Sak 7-

21/23 

Kommunikasjon 

Knut Kjelsås orienterte fra sine klubbmøter i sommer. 

Møte-plan ut 2021. 

• Regionsmøter, videreføres og administrasjonen 

gir et forslag til form. 

• Grenmøter klubb videreføres, og dato og 

agenda fastsettes av TK-ene. 

• Styremøte NPF 

o Mandag 18. okt kl 16-21 i Bergen 

o Mandag 29. nov kl 16-21 på Ullevål 

o Mandag 24. jan kl 16-21 

Styret ber GS legge frem et Årshjul til neste styremøte. 

Vedtak: Styre ber om opprettholdelse av 

regionsmøter som en regional møteplass.  

Styret ønsker avholdelse av årlige 

aktivitetsledersamlinger, samt veiledersamlinger 

annen hvert år.  

  

Sak 9-

21/23 

Toppidrettens organisering 2022-28 

Behandlingen av saken har sin bakgrunn av at 

Sportssjef har sagt opp sin stilling, samt avviklingen 

av Team-trener modellen som har vært forbundets 

oppfølging av landslaggruppen de siste 2 årene.  

Ansettelsesprosessen for en 100% stilling som 

hovedtrener er påbegynt. Styret er opptatt at den nye 

toppidrettsmodellen skal gjennomføres innenfor 

vedtatt budsjett. 

Vedtak: Styret tar fremleggelsen av prosess, 

bemanning og oppgaver rundt etablering av et nytt 

apparat for topp- og konkurranseidretten i NPF til 

orientering.  

 

  



Arbeidet med å få på plass en hovedtrener 

prioroteres før resten av trener og lederkabalen 

vedtas. 

Sak 11-

21/23 

Anleggspolitisk program 

Fra Idrettsstyret 

1. Alle særforbund skal utarbeide mål og strategier for 

anleggsområdet, herunder utarbeide en 

prioriteringsliste over strategisk viktige anlegg.  

2. Alle idrettskretser skal, i samarbeid med lokale 

idrettsråd og særforbund, utarbeide en oversikt over 

hvilke anlegg som bør prioriteres i hver region.  

3. NIF skal i samarbeid med særforbund og 

idrettskretser utarbeide en prioriteringsliste over større 

trenings og konkurranseanlegg med nasjonal 

betydning. 

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å 

aktivisere anleggsutvalget til å lage en plan med 

mål og strategier for anleggsområdet. Utvalget 

starter med konkurranseanlegg innenfor flattvann 

Til 

styremøt

e 7 

 

Sak 12-

21/23 

Eierskap til Padle-appen  

I Ro- og Padleled Oslofjord vil en Padle-app være 

sentral for alle padlerutene som skal beskrives. 

 

Det er Styret i NPFs ambisjon om at mest mulig av vår 

kyst på sikt skal dekkes av padleruter. 

 

Vedtak: NPF skal ha eierskapet og ansvaret for 

Padle-appen da NPF står som eier av prosjektet 

Ro- og Padleled i Oslofjorden. 

  

Sak 13-

21/23 

Virksomhetsplan 21-23 - status 

Vedtak: Styret tar status pr. august til orientering. 

  

 Orienteringer/oppfølging  

• Olympiske leker, Geir Kvillum orienterte  fra 

annerledes OL hvor det også ble god tidtil gode 

samtaler med andre  særforbundspresidentene. 

• ECA Congress 2. oktober, Bratislava 

• ICF Congress 4.-6. november, Roma 

• Ekstraordinært Idrettsting 16.-17. oktober 

• Nordisk mesterskap Surfski 18.-19. september, 

Bengt Adeler orienterte om status. 

  



• Våttkort-status sesongen 2021. Over budsjett 

• Redningsselskapet (RS) invitasjon til å delta i 

druknings-forebyggende arbeid sammen med 

Svømmeforbundet. Et krafttak for å få ned en 

dyster ulykkesstatistikk.  

• Fra Idrettsstyret ble det orientert om: 

- Anleggspolitisk program 

- Sondering OL/PL 

- Nytt nasjonalt toppidrettssenter på Sognsvann 

- Forvaltningsordningen og vedtaket 

- Idrettens hus, som nå er vedtatt skal fortsette 

på Ullevål Stadion. 

- Tilbake til Idretten, en kampanje for å få 

tilbake utøvere og frivillige etter pandemien. 

- Spillemiddelsøknaden 2022, høring sendt 

med frist for svar fra organisasjonene innen 17. 

september. 

- NPFs kontakt i Idrettsstyret er styremedlem 

Marco Elsafadi. Styret inviterer ham til neste 

styremøte. 

• Kontrollutvalg, deltagelse på et styremøte før 

jul. 

 

 


