
Protokoll styremøte NPF Nr. 9 – 2021/2023 
 

Dato:  9. mai 2022 

Sted:   Oslo, Ullevål stadion møterom 3016 / Teams 

Tid:   Kl. 16:30 - 20:30  
 

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

Torgeir Toppe, (Styremedlemmer), Bengt Adeler (vara). 

Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), Martin L. Hanssen (Org. og 

lederutvikler). 

Fravær  Ellen N. Eide og Tonje Pedersen 

 

 

 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist 

 
Faste saker 

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker 

under eventuelt.  

Vedtak: Godkjent. 

 

2. Godkjenning av Protokoll styre møte 8-19/21. 

Protokolleneinnhold og form. 

 

Vedtak: Styret godkjente protokollen med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

3. Regnskapsrapport april 2022. 

Ingen store avvik i forhold til budsjett, primært 

pådrag av faset kostnader så langt. 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til 

orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drøftingssak – Forholdet til DNT, gjensidig 

avhengighet og samarbeid eller en utfordring for 

våre aktiviteter? 

Visepresidenten innledet. 

Styret drøftet mulige samarbeidstanker og ber GS ta 

kontakt med DNT for å sette opp et møte. 

  

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. 

Selv signeringen legges opp elektronisk. 

  



Vedtak: Styret godkjente regnskapet og årsrapport 

med økonomisk beretning for 2021. 

Sak 25-

21/23 
Medlemskap i NN 

NN er en ideell organisasjon med formål om å 

forebygge drukninger. 

Medlemmene i denne ideelle organisasjonen vil være 

Redningsselskapet, Livredningsselskapet, 

Svømmeforbundet, DNT og eventuelt NPF. 

Se forslag til vedtekter vedlagt. 

Et medlemskap innebærer også en plass i styret. 

Vedtak: NPF oppretter medlemskap i den ideelle 

organisasjonen og trer inn i et styreverv. 

  

Sak 26-

21/23 
Revidering av konkurransereglement Flattvann 

På Klubbmøte flattvann ble det foretatt en 

gjennomgang av konkurransereglementet.  

Styret har den endelige godkjenningen av reglementet. 

Vedtak: Kravet til 4 båter fra 3 forskjellige klubber 

i ungdomsklassen for tildeling av ungdomsmedaljer 

fjernes fra konkurransereglementet 

Styret ber Generalsekretæren sammen med TKF 

foreta en gjennomgang av konkurransereglementet 

generelt og øvelsesprogrammet i NM med spesielt. 

GS Feb 2023 

Sak 27-

21/23 
Kommunikasjonsstrategi – revidering 

Kommunikasjonsstrategi ble i styrebehandlet og 

vedtatt i en tidligere tingperiode. 

Gjeldende kommunikasjonsstrategi er de tidligere 4 

innsatsområder beskrevet.  

I revideringen av Kommunikasjonsplan endres til å gi 

en henvisning til gjeldene innsatsområder i 

Virksomhetsplanen. 

Til drøfting: 

Vi ser også at FB-side «Norsk padling» ikke helt gir 

den helt store tilslutningen.  

Navnet gir ikke den rette assosiasjon til eier av FB-

siden. 

Andre FB-sider med NPF logo er opprettet etter 

private initiativ.  

GS  



Vedtak: Kommunikasjonsstrategi-dokumentet 

oppdateres med en henvisning til gjeldene 

innsatsområder, og endringene oppdateres på 

padling.no. 

Norges Padleforbunds ene offisielle FB-side 

«Norsk_padling» endrer navn til 

«Norges_padleforbund». Andre private initiativ av 

FB-sider skal ikke benytte NPFs logo. 

Sak 28-

21/23 
Geografisk forskjellsbehandling av elitepadlere 

En skriftlig klage er sendt til styret NPF fra styret i 

Njørd Ro & KK.  

Vedtak: Styret ber Generalsekretær lage et forslag 

til svar basert på styrets behandling, for 

godkjenning av styret før utsendelse. 

GS  

Sak 29-

21/23 

Styresammensetning i NPF 

Styremedlem Ellen N. Eide trekker seg da hun pga. 

jobbsituasjon og geografisk plassering har manglende 

kapasitet til å utføre vervets oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. Siden forbundet skal ha et 

styremedlem under 26 år er det gjort en henvendelse til 

juridisk avdeling i NIF for å avklare hvilke 

konsekvenser dette får. 

Juridisk avdeling sin vurdering er at det ikke trengs å 

avholde et ekstraordinært ting, og at varamedlem 

rykker opp selv om det ikke er noen varamedlemmer 

under 26år.  

Vedtak: Tonje Pedersen trer inn og erstatter Ellen 

N. Eide som styremedlem i NPF. 

President  

 Orienteringer/oppfølging  

• Barne- og ungdomsløftet, arbeidet så langt.  

o Der avholdt et arbeidsmøte med 

personer fra administrasjonen, styret og 

trenere fra klubb. Her gikk vi gjennom 

rammene for prosjektet og utarbeidet 

forslag til aktiviteter for å nå målene til 

prosjektet.  

• Ungdomsprosjektmidlere.  

o Utlysningen er sendt til klubbene på 

mail, samt lagt ut på padling.no og 

facebook 

• NM-Veka 2022 er lagt til Skien  

  



o NPF skal ha konkurranser i  kajakkpolo 

og short track maraton 

• Ro og padleled i Oslofjorden 

o Prosjektet går nå inn i en leveringsfase 

o Prosjektet har stort fokus på 

produksjonen av padle-appen. Det 

jobbes daglig med teknisk løsning og 

rutebeskrivelser som legges inn i 

løsningen. Appen er i en første versjon 

for testing (levert i februar 2022) og for 

bruk i alpha-versjon fra primo mai 2022 

o Arbeidene med skilt, tilgangsplasser og 

kajakk hotell går etter planen. 

o I samarbeid med OF (Oslo Friluftsråd?) 

arbeides det med byggesøknader, 

oppføring og kontinuerlig oppfølging 

av Padlehukene 

• Administrasjonen og TK-ene. GS orienterte. 

Ny sammensetning av TKF og TKH ikke helt 

på plass. 

• Ledermøte NIF 20.-22. mai Tromsø. 

Visepresident og GS deltar. 

• Svar Kontrollutvalget. Styret og 

administrasjonen har svart ut kontrollutvalget 

sine spørsmål 

• Veiledersamlingen 25.-27. mars 

o Vi hadde 34 deltakere på samlingen  

o Deltakerne har vært svært positive til 

samlingen. Det å kunne samles på 

denne måten ble beskrevet som «en tørr 

svamp som trengte vann». Programmet 

ble evaluert som svært nyttig, og 

avklarende i forhold til NPFs 

forventninger og krav til virket som 

veileder hav. 

o Ønsket om hyppigere samlinger, var 

utbredt, og forslag om å treffes hvert 

2.år, ble lansert. 

Evt. Bølgefestivalen 

- Eian fritid har holdt i bølgefestivalen de siste 

årene, arrangert av andre aktører før dette igjen. 

- Samles 200-250 padlere hvert år i Gurvika, 

Nevlunghavn. 

- Stort utvalg av turer og kurs. 

GS  



- Padleforbundet har støttet med logoen sin 

tidligere år, men ikke vært arrangør. 

- Forbundet er spurt om vi kan overta som 

teknisk arrangør. Dette vil ikke medføre noen 

økonomiske konsekvenser for forbundet, men 

vil kreve kapasitet fra administrasjonen. 

Aksjon: Styret ber GS sette opp et møte med Eian 

Fritid og komme tilbake med forslag til mulig 

samarbeide. 

 

De neste styremøter: 
o Styremøte nr. 10 - 24.-25. juni  i Skien-området (NM Veka) 

o Styremøte nr. 11 - 5. september 

 


