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Evaluering av Padletinget 2021 

Norges Padleforbund (NPF) arrangerte sitt ordinære ting søndag 21. mars 2021. Grunnet 

restriksjoner og nasjonale regler angående reisebegrensninger og hvor mange som da 

kunne være i samme rom ble det arrangert digitalt. 

Det ble gjennomført i et velprøvd system som bl.a. idretten har brukt på mange lignende 

arrangementer, både mindre og med betraktelig flere deltagere. System heter Go Plenum og 

sammen med at deltagere deltar på Teams sikrer det en sikker og forsvarlig gjennomføring. 

I forkant av Tinget ble alle da påmeldte delegater invitert til en egen gjennomgang – kurs – 

hvor bruk av Go Plenum ble presentert og alle kunne stille spørsmål. 

I etterkant har styret og administrasjonen i NPF fått tilbakemeldinger på gjennomføring av 

Padleting 2021, både sterkt kritiske, men også noen positive. Styret og administrasjonen i 

NPF støtter ønske om at en evaluering er nødvendig.  

Et padleting skal være demokratisk, og deltagelse på Tinget skal være en glede og 

motivasjon for å kunne fremme sine interesser og gjøre vedtak som gjør at padlesporten 

gjennom sine klubber og utøvere skal fortsette den positive utviklingen. Det skal være lov å 

være uenig om politiske prioriteringer, satsinger og vedtak, men demokratiske kjøreregler 

skal respekteres. 

Hvorfor Tinget 2021 som norsk padlesports høyeste organ ikke ble den konstruktive og 

positive sammenkomsten som en slik samling skal være kan ha mange årsaker. 

Det at presidentens innledning startet for tidlig er bare å beklage, det gikk på svikt i 

kommunikasjonen, og en forståelse av at på det tidspunktet var 48 av 50 delegater med på 

møte. Siste delegat ble registrert som delegat på Tinget 09:54 samme dag, og det var veldig 

mange «etteranmeldelser». Presidentens tale kom før den formelle åpningen av Tinget. 

Årsaken er sikkert sammensatt, men NPF ønsker i sin evaluering kun å fokusere på 

forbedringstiltak frem mot neste Padleting. 

Noen av disse tiltakene krever forbedringer fra alle, både klubbene, påmeldte delegater, 

administrasjon og styret i NPF. 

 

Hendelse Tiltak Utfører 

Påmeldingsfrist har tradisjonelt 
vært flytende, og vi har godtatt 
påmelding inn på selve ting-
dagen. Skapte mye stress ved 
oppstart av tinget. 

- Styret vedtar en absolutt 
påmeldingsfrist. Tydeligere 

krav til og håndtering av 
tidsfrister i påmelding 

- Ved fysiske ting kan den 
deles i en administrativ 
påmelding og 
delegatpåmelding.  

- Mange klubber ønsker å 
vente til etter sine årsmøter 
med å melde på. Vurder om 

Styret vedtar 
innkallingen til tinget 
etter forslag fra 
generalsekretær (GS) 
NPF  
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Padletinget derfor bør 
gjennomføres i april 

Fullmakter v/påmelding er ikke 
fulgt opp, men er tatt gjennom 
godkjenning av fremmøtte 
representanter 

I innkallingen presiseres det at 
det skal legges ved Årsmøte- 
eller styremøteprotokoll ved 
påmelding. 

Gode rutiner må sikres, 
kontrollutvalget bør som 
uavhengig sjekke at 
påmelding er formelt 
riktig 

Chat´en i Teams var 
forstyrrende og skapte negativ 
stemning 

Slås av/kun bruk til dagsorden  Hvis neste Ting er på 
Teams (eventuelt 
delvis) Teknikker 
GoPlenum 

Delegat med 2 roller Ingen skal ha 2 roller på tinget. 
Skaper usikkerhet om rolle og 
habilitet under 
saksgjennomgang 

Styret i NPF vurderer 
lovendringer, sjekker 
med NIF 

Tidsplan og oppstart av Tinget 
ble ikke fulgt 

Sterkere styring etter en 
fastsatt tidsplan. Agendaen 
må følges 

Møteleder/dirigent 

Dirigentens ledelse En mer erfaren dirigent fra 
idretten enn den vi hadde er 
vanskelig å oppdrive, men 
viktig å skaffe gode dirigenter 
også i fortsettelsen 

GS oppgave å skaffe 
gode og en erfaren 
møteleder til padle-
tinget 

Gode og informative 
presentasjoner styret 

Gode forberedelser. Administrasjon og Styret 

Kun to fra styret presenterte 
saker 

Fordele saker på flere 
innledere slik at ting-
forsamlingen blir bedre kjent 
med styret. 

Styret, fordele ansvar 
på flere på neste Ting 

Styret var spredt av smittevern Styret må sitte samlet. Styret 

Regnskap herunder Post 3 og 
disponering av midlene 

Egen note i årsregnskapet – 
omtales spesielt i 
Årsrapporten? 
I utsendelsen av ting-papirene 
bes spørsmål til 
Årsregnskapene sendes inn 
skriftlig på forhånd, med 
tidsfrist 

Kommuniseres i 
innkalling til Tinget m.m. 
GS 

Valgt og benkeforslag av 
kandidat til president som ikke 
var innsendt valgkomiteen 
innen fristen 

I valgkomiteens presentasjon 
eventuelt under behandlingen 
oppfordre til respekt for 
valgkomiteens arbeid dersom 
benkeforslag kommer på 
personer som ikke er forelagt 
valgkomiteen.  
Idrettstinget avhold i mai 
innførte krav om at kandidater 
til verv måtte spilles inn 
skriftlig før Tinget, på angitt 
skjema 

Valgkomiteens leder 
informerer/tilrettelegger. 
Benytter samme 
opplegg som på 
Idrettstinget (NIF). 

Opplevelse av misnøye blant 
flere klubbenes representanter 

Sterkere vekting av uformell 
kontakt gjennom tingperioden 
med besøk i klubbene før 

Styret og 
administrasjon, 
kontinuerlig arbeider 
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Tinget, for å unngå 
misforståelser. 

Forbedre 
kommunikasjon 

Budsjettbehandling og flytting 
av større poster 

Tydelighet på de forpliktelser 
og rammer som ligger inne i et 
forlag til budsjett for 
godkjenning. 
Ved å sende inn spørsmål i 
forkant av Tinget er det lettere 
å kunne gi gode svar. 
Spørsmål utover dette bør 
være overordnet 

Styrets leder og GS 

Organisasjonsforståelse Sikre at alle påmeldte 
delegater blir kjent med 
gjennomføring av Ting, 
spesielt tilbud til nye 

Styret vurderer dette før 
neste Ting 

Saker som ikke står på 
godkjent saksliste, eller er 
godkjent av tingforsamlingen 

Skal ikke behandles eller 
diskuteres på et Ting, jfr. § 14 
(2) og (5) 

Viktig at 
møteleder/dirigent 
følger opp dette 

Digital plattform - Kan være fornuftig å 
fortsette bruke GoPlenum 
for opptelling, votering og 
evt. erstatte opprop, selv 
hvis tinget gjennomføres 
med fysisk oppmøte. 

- Kan påmeldingsprosessen 
moderniseres? 

Adm 

 

 


