
NPF KONTROLLUTVALG (KU) - Møte 4 / 2021-2023 

Tid: 22.11.2021 kl. 18:00 – 19:30 
Sted: Teams 

Til stede:  William Juul, Anna Olsson, Eilin Reinaas, Mario Hoffmann 
Ikke til stede: Liv Lorentsen 
 

1. Protokoll fra forrige KU-møte 
Godkjent med rettelse i overskrift til pkt. 4. Mario sender til NPF administrasjon for publisering på 
padling.no. 

 
2. Protokoll fra Padletinget 2021 & Evaluering Padletinget 2021 

William har sendt e-post til Sven og Geir, som ønsker å ha et møte med William. 
William purrer for å få et skriftlig svar. 
Etterspurre styrets evalueringsrapport av Padleting 2021. 

 
3. Post 3-midler og NPF Økonomi 

William har hatt et par timers møte med Geir og Sven i forrige uke, hvor han fikk dokumentene 
(Excel og Word). 
William har fått mail fra Sven med sakspapirer til NPF Styremøte mandag 29. november. KU er 
invitert, eksl. varamedlemmer. KU deltar digitalt. KU presenterer seg og er med på punktet 
Økonomi/budsjett 2022. 
Diskusjon om oppsett av busjett 2022 og hvor åpent det skal legges fram på tinget. Det ble diskutert 
noen kommentarer og råd som KU vil gi til styret rundt åpenhet. 
 
De som deltar fra KU skriver referat fra møtet og distribuerer det til hele KU. Evt. spørsmål i 
etterkant avklarer vi på e-post. 
 
4. Veileder og sjekkliste fra NIF for KU 

Veileder ble gjennomgått og definerer mandatet til KU. Det er viktig at KU gjør seg godt kjent med 
innholdet. 
KU mener at veilederen viser at det er ønskelig med et tettere samarbeid med styret i forbundet. 
Styremøteprotokoller skal være enkelt å lese for medlemmer som ikke har vært på møtet. William 
tar med dette innspillet til styremøtet i NPF 29.11. 
KU vil ta i bruk sjekklisten og få punktene som står der sjekket ut. Anna følger dette videre opp med 
administrasjonen. 

 
5. Åpenhet i NPF 

Dette punktet er ikke fulgt opp så langt – aksjonen fra forrige møtet gjenstår. 
 

 
Nytt møte avtalt 25. januar 2022, kl. 20:00. 

 
Halden, 22.11.2021 
Mario Hoffmann 

 

 


