
 

 

Protokoll styremøte NPF Nr. 7 – 2021/2023 
 

Dato:  24. januar 2022 

Sted:   Oslo, Ullevål stadion møterom 3016/Teams 

Tid:   Kl. 16:30 - 20:30  
 

På møtet: Geir Kvillum (President), Knut Kjelsås (Visepresident) og Torgeir Toppe på 

Ullevål. 

Elsa du Plessis, Ellen Nydal Eide (Styremedlemmer), Tonje Pedersen og Bengt 

Adeler (vara) på Teams. 

 

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 6-19/21. 

Vedtak: Styret godkjente protokollen med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

3. Regnskap 2021, foreløpig. 

 

Vedtak: Styret tar foreløpig regnskap 2021 til 

etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 7-

21/23 

Kommunikasjon 

Møte-plan og arrangementsplan 2022 ble forelagt på 

styret. 

• Grenmøter klubb videreføres, og dato og 

agenda fastsettes av TK-ene. 

• Styremøtedatoer NPF forslag: 

o Styremøte nr. 8 - 21. mars 

o Styremøte nr. 9 - 9. mai 

o Styremøte nr. 10 - 24.-25. juni 

o Styremøte nr. 11 - 5. september 

 

  



 

Vedtak: Styremøtedatoene fastsatt etter oppsettet.  

Sted og form for avholdelse avtales nærmere. 

Sak 19-

21/23 

Regionsmøter – oppsummering og evaluering 

Eget notat oppsummerer de områder som hver av 

regionene hadde søkelys på. 

Vedtak: Referatet legges ut på padling.no og sendes 

de deltakende klubbene. 

  

Sak 20-

21/23 

Handlingsplaner 

Administrasjonen presenterte en tiltaksplan i 

tabellform på hva  «Norsk padling vil bli målt på» i 

forhold til Virksomhetsplanen. 

Vedtak: Styret tar den fremlagte Handlingsplanen 

til orientering. 

  

Sak 21-

21/23 

Årsrapport 2021 med regnskap og økonomisk 

beretning. 

Underskrevet Årsrapport med regnskap og økonomisk 

beretning danner grunnlaget for at både Revisor og 

Kontrollutvalget gir sin uttalelse. 

Vi vil få laveste prioritet  hos idrettens 

regnskapskontor siden vi ikke har Ting i år.  

Vedtak: Kommentarer og forslag til endringer i 

Årsrapporten legges inn i Teams senest 7. mars. 

Styret behandler Årsrapporten i styremøte 8.  

  

 Orienteringer/oppfølging  

• Ungdomskomiteens presenterer seg for styret. 

o Ungdomskomiteen har avholdt 4 møter 

o Både flattvann, elv og hav er 

representert 

o Ønsker å bidra til å øke ung 

medbestemmelse og rekruttering av 

flere unge medlemmer 

o Planlegges å avholde en samling for 

unge ledere 

o Ønsker tett samarbeid med 

administrasjonen 

• «Nye» idrettens hus 2024. GS orienterte om de 

alternativer som særforbundene har blitt 

forelagt. At Idrettens Hus blir på Ullevål 

  



Stadion er sikkert. Nå står alternativene på hvor 

mye lokalene skal pusses opp.  

• Ro og padleled i Oslofjorden, Vise-presidenten 

orienterte om fremdriften. 

• Honorarsatser utviklingsarbeid for NPF. Vise 

presidenten innledet. 

o Et forslag om eventuelt honorering og 

budsjettkonsekvenser presenteres på 

styremøte 9 

• Årungen og utbyggings-planer og 

arrangementsambisjoner. GS orienterte 

o Administrasjonen jobber videre og 

undersøker hvor mye padleforbundet 

ønskes å ta del i prosessen. 

• Vernede vassdrag og «strømkrisen». GS 

orienterte om den trussel elve-miljøet opplever 

med signaler flere politikere har gitt om 

oppheving av vernestatus og såkalt «skånsom» 

utbygging. 

• Administrasjonen og TKF. GS orienterte om 

arbeidet med etablering av TKF etter at 

sportsjefen som tidligere ledet utvalget sluttet. I 

mangel av Sportssjef trenger administrasjonen 

flattvann fagkompetanse i et TKF. 

 


