
Protokoll Styremøte NPF Nr. 5 – 2021/2023 
 

Dato:  18. oktober 2021 

Sted:   Teams/Bergen 

Tid:   Kl. 16:00 - 20:00  
 

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

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

Bengt Adeler på Teams (vara). 

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

lederutvikler). 

Under sak 9, Roger Gjelsvik fra OLT. 

 

 

 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansv

ar 

Tidsfrist 

 
Faste saker 

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker 

under eventuelt.  

Vedtak: Godkjent. 

 

2. Godkjenning av Protokoll styre møte 4-19/21. 

Vedtak: Styret godkjente protokollen med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

3. Regnskapsrapport med prognose september. 

 

I budsjettbehandlingen inn mot tinget 2021 ble 

oppsett for fordeling Post 3 midler behandlet. I 

dette dokumentet er det for oktober tallene lagt til 

et oppsett som sier noe om foreløpig forbruk av 

Post 3 midler. 

Av dette gjenstår ca. kr 750.000 post 3 midler. 

Avdelinger når ikke målsetningene i 

aktivitetsomfang.  

 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten 

oppdatert pr. september til etterretning. Et 

planlagt underskudd ser ut til å og med 

overskudd, mye grunnet økte inntekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

???? Post 3 og Ungdomspadling - diskusjonssak 

Se fordeling inntekter slik det ble vedtatt i styremøte 

15-19/21 og foreløpig forbruk 2021. 

  



Styret drøftet temaet og ønsker å sette fokus på dette 

fremover og sikre at midlene brukes riktig. 

 

Sak 7-

21/23 

Kommunikasjon 

Møte-plan ut 2021. 

• Regionsmøter, videreføres. Møtene avholdes 

fysisk/teams. Martin, Knut og Torgeir får i 

ansvar å utforme møtene. Regionsmøtene skal 

ivareta hav-/turklubbene. 

• Grenmøter klubb videreføres, og dato og 

agenda fastsettes av TK-ene. 

• Styremøter NPF 

o Mandag 29. nov kl. 16-21 på Ullevål 

o Mandag 24. jan kl. 16-21 

Vedtak: Arbeidsgruppen for Regionsmøtene legger 

frem en plan og informerer styret for 

gjennomføring av møtene.  

  

Sak 9-

21/23 

Toppidrettens organisering 2022-28 

NPFs Coach i Olympiatoppen, Roger Gjelsvik 

orienterte styret om oppgaver og samarbeid OLT og 

NPF. Et samarbeid som avhenger av tydelige mål og 

virkemidler. 

GS ga en kort orientering om status ansettelse 

Hovedtrener. 

Vedtak: Styret tar orienteringen fra Roger Gjelsvik 

til etterretning. 

  

Sak 14-

21/23 

Søknad VM Ocean Racing 2022 

New Zealand har trukket seg som VM arrangør. 

ICF søker etter nytt arrangørland, og søknad må være 

innsendt innen 10. oktober.. 

Etter et vellykket Nordisk Mesterskap har Risør Ro- 

og Padleklubb vurdert om de kan påta seg 

arrangementet.  

Styret har rådført seg med Kontrollutvalget. 

Vedtak: Styret og teknisk arrangør Risør Ro- og 

Padleklubb er samstemte i at tiden har vært for 

knapp til en å forta en kvalitetssikret søknad, og 

NPF vil derfor ikke sende en søknad om å 

arrangere VM Ocean Racing 2022.  Styret er 

Styret  



positiv til at Norge kan ta på seg et internasjonalt 

stevne i Ocean Racing i fremtiden 

Sak 15-

21/23 
Gratis Våttkort til skolebarn/ungdom 

Se vedlagt saksfremlegg.  

Vedtak: Styret er positiv til en gratis 

våttkortutgave til barn og unge. Administrasjonen 

legger frem en praktisk løsning til styremøte 6. 

Adm. Styremøte 6 

 Orienteringer/oppfølging   

• Anleggspolitisk program 

• VM sprint, København med oppløftende 

resultater, spesielt for Damer K4 500m som er 

OL øvelse. 

• ECA Congress avholdt 2. oktober, Bratislava 

med deltakelse av Geir Kvillum. 

• ICF Congress 4.-6. november, Roma 

• Ekstraordinært Idrettsting 16.-17oktober. Geir 

Kvillum representerte NPF. 

• Våttkort-status sesongen 2021, nærmere 25.000 

kort mot budsjettert 20000 

• Invitasjon til deltakelse i 

Drukningsforebyggende arbeid. Mål om å 

etablere en autonom organisasjon etter mal av 

«Trygg trafikk» på det drukningsforebyggende 

i ledelse av Redningsselskapet. Siv Jensen 

prosjektleder og første møte er 3. november. 

Eventuelt: 

- Blå bånd 

o Adm sjekker opp med Sverige og 

Finland hvordan de har laget systemet, 

for å etablere et tilsvarende system i 

Norge 

- Bølgefestivalen 2021 i Nevlunghavn. Knut 

oppsummerte inntrykk fra arrangementet. Over 

200 deltakere.  

- SUP, avklare NPFs grenknytning med NIF. GS 

har meldt saken inn til 

Organisasjonsavdelingen i NIF.  

  

 

 


