
NPF KONTROLLUTVALG (KU) - Møte 6 / 2021-2023 

Tid: 02.05.2022 kl. 19:30 – 21:10 
Sted: Teams 

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

 
 

1. Protokoll fra forrige KU-møte 
 
Blir behandet i neste KU-møte. 
 

2. Arbeid med årsberetning 
 
KU sjekkliste er gått gjennom med administrasjonen. 
 
Vi har mottatt foreløpig regnskap for 2021, avventer årsberetning or revisors beretning. Når alle 
dokumenter er på plass avtales møte med regnskapsfører og revisor. 
 

Vi vil bruke NIF sin mal ‘Beretning for kontrollutvalg i idrettslag med engasjert revisor’. 
 
3. Protokoll fra Padletinget 2021 

 
NPF styre har informert KU om hvordan “fremmet” i protokollet fra Padletinget 2021 er tolket, og 
hvilke endringer som er gjort i Virksomhetsplanen (VP) på bakgrunn av dette. 
 
Tilbakemelding til NPF styre: 

• Resultatet fra styrets behandling av inkomne forslag på Tinget bør bli kjent for padlenorge. 
 

• Det bør være mulig å se når VP ble oppdatert, og det bør være mulig å ettergå hvilke 
endringer som er gjort. 
 

KU følger opp styret sin konklusjon vedrørende endringsforslag 4 under sak 8.1 i protokollet. Vi tar 
kontakt med Juridisk for avklaring. (Forslag 4 under sak 8.1: Det er lovbestemt å ha en repr i styret 
under 26 år. Det skal søkes å ha en vara for denne repr som også er under 26 år. Det skal søkes 
kjønnsbalanse i styret slik at president og visepresident representerer begge kjønn.) 
 
4. Evaluering Padletinget 2021 

 
Rapport fra evaluering av padletinget er tilgengelig på paddling.no. Behandles på neste KU-møte 
 

5. Post 3-midler 
 
KU har informert styret om at vi er svært positive til hvordan post-3 midler kan spores i budsjettet 
for 2022, og at vi håper dette vil gjenspeiles i regnskap for 2022. 
 
6. Åpenhet i NPF og utnevning av tekniske komiteer 

 
KU har fått informasjon fra NPF styre om den overordnede prosessen for å bemanne de ulike 
TK’ene. Vi tror det finnes forbedringspotensial. Saken følges opp med NPF. 

 



7. NPF sitt samarbeid med padlesiden.no 
 
KU har spurt NPF styre om hva slags samarbeid er det snakk om mellom NPF og padlesiden.no. 
Vi har fått svar fra NPF som vi mener er saklig og godt. 
 

8. Avtale og budsjett for aldersbestemte landslag 
 
KU har fått henvendelse vedrørende manglende budsjett og avtale for ledere for aldersbestemte 
landslag. Vi følger opp saken med NPF. 
 

 
Nytt møte avtalt 30. mai 2022, kl. 19:30. 

 
Fana 02.05.2022 
Anna Olsson, referent 

 

 


