
Protokoll Styremøte NPF Nr. 8 – 2021/2023 
 

Dato:  21. mars 2022 

Sted:   Oslo, Ullevål stadion møterom 3016/Teams 

Tid:   Kl. 16:30 - 20:30  
 

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

Torgeir Toppe (Styremedlemmer), og Tonje Pedersen (vara). 

På Teams: Ellen Nydal Eide (Styremedlem) og Bengt Adeler (vara). 

 

Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek). 

 

 

 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist 

 
Faste saker 

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker 

under eventuelt.  

Vedtak: Godkjent. 

 

2. Godkjenning av Protokoll styre møte 7-19/21. 

 

Styret diskuterte kort protokollenes innhold og 

form. 

Handlingsplanen/tiltaksplanen kommuniseres i 

sommerbrevet. 

 

Vedtak: Styret godkjente protokollen med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

3. Regnskap 2021. 

 

Vedtak: Styret godkjenner regnskap 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 21-

21/23 

Årsrapport 2021 med regnskap og økonomisk 

beretning. 

En gjennomgang av Styrets kapittel i Årsrapporten. 

Kapittelet om Toppidretten må oppdateres. 

Bengt Adeler skriver kort om Nordisk Mesterskap i 

Surfski. 

Styret signerer Årsrapport med regnskap og 

økonomisk beretning elektronisk. 

  



Vedtak: En oppdatert versjon legges ut for siste 

kommentar runde før endelig godkjenning i neste 

styremøte.  

Sak 22-

21/23 
Barn- og ungdomsløftet 

En systematisk tilnærming for å rekruttere og utvikle 

ungdomstilbudet i klubbene. 

Representanter fra styret og administrasjonen innkalles 

til et arbeidsmøte for videre prosess og en egen ressurs 

ansettes som en del av prosjektet. 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering 

og ber administrasjonen arbeide videre med 

planene presentert for barn- og ungdomsløftet. 

  

Sak 23-

21/23 
Høring – fremtidig OL/PL i Norge 

Høring i idrettsorganisasjonen om et eventuelt 

fremtidig OL/PL i Norge.  

Svarfrist 4. april og en behandling på NIFs ledermøte i 

Tromsø 20.-22. mai. 

Vedtak: Styret er betinget positivt til en fremtidig 

søknad om et OL/PL, og ber GS komme tilbake 

senest 31. mars med et forslag til høringssvar som 

styret behandler per. e-post. 

 

 

 

 

 

 

 

GS 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.22 

Sak 24-

21/23 
Markedsreglement 

Markedsreglementet i NPF var i sin tid en del av 

Lovene. Ble etter anbefaling fra NIF tatt ut av lovene 

og ble stående selvstendig.  

Teksten på markedsreglementet er fra 1980-tallet. 

I notat fra Idrettsadvokatene anbefales et løp frem mot 

padle-tinget for å få vedtatt et nytt Markedsreglement 

som et reklamereglement og utøveravtaler kan bygges 

på. 

Vedtak: GS iverksetter arbeidet med et nytt 

Markedsreglement som skal fremlegges på padle-

tinget 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.11.22 

 

 Orienteringer/oppfølging  

• Revidert budsjett er lagt inn med sikre 

tilskuddsposter; prosjektstøtte OLT, 

Rammetilskuddet og Post 3. 

• Orientering om Idrettens stilling og krigen i 

Ukraina. 

  



• «Nye» idrettens hus 2024. GS orienterte. 2 

ganske like alternativer med grad av oppussing 

på Ullevål Stadion. NPF har gitt 

tilbakemelding på sin anbefaling. 

• Ro og padleled i Oslofjorden, Vise presidenten 

orienterte om god fremdrift og en lansering nå i 

juni av padle-appen hvor rutene skal komme 

inn. 

• Administrasjonen og TK-ene. GS orienterte. 9 

kandidater til 4 av 5 TK-er. Kun 2 kvinner. Vi 

vil igjen oppfordre klubbene til på kommer 

med flere kandidater.  

• Ledermøte NIF 20.-22. mai Tromsø. President 

er forhindret fra deltakelse. Visepresidenten 

representerer NPF.  

• Søknad Rent særforbund sendt primo mars. 

• Ungdomskomiteens arbeid, invitasjon til 

samling UNG-samling - Padling 22.-24. april 

på Strand KK. Erfaringsutveksling, foredrag og 

aktiviteter. 

• Veiledersamling hav arrangeres 25.-27. mars 

med 38 påmeldte. 

• Klubbmøte Surfski arrangeres på Teams 

mandag 28. mars. 

• SUP og fremtiden i NPF tas opp på juni-

styremøtet. 

• Juni møte diskuterer prinsipper og føringer 

rundt frivillighet kontra betalt arbeid for NPF 

sentralt. 

 

 

De neste styremøter: 
o Styremøte nr. 9 - 9. mai, Sted- Ullevål Stadion 

o Styremøte nr. 10 - 24.-25. juni 

o Styremøte nr. 11 - 5. september 

 

https://padling.no/nyheter/ung-samling/

