
Protokoll styremøte NPF Nr. 11 – 2021/2023 
 

Dato:  31. august 2022 

Sted:   Ullevål Stadion/Teams 

Tid:   Kl. 15:00 - 21:00  
 

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

Torgeir Toppe, Tonje Pedersen (Styremedlemmer),  og Bengt Adeler (vara) via 

Teams. 

 

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

lederutvikler) via Teams 

 

 

 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist 

 
Faste saker 

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker 

under eventuelt.  

Vedtak: Godkjent. 

 

2. Godkjenning av Protokoll styre møte 10-19/21. 

Vedtak: Protokollen nr. 10 godkjennes med de 

endringer som fremkom i møte. 

 

3. Regnskapsrapport juli 2022. 

 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til 

etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 30-

21/23 
Høring – Idrettstingets sammensetning og 

representantfordeling 

Utvalget har presentert 4 modeller utover dagen 

modell 0, der de 4 modellene beskriver en annen 

fordeling en dagens modell. Se eget skriv for en full 

gjennomgang. 

Sentrale prinsipper i modell 1:  

• Enda større representasjon fra lokalnivået i norsk 

idrett  

• En tilnærmet likeverdighet mellom idrettskretsene og 

særforbundene  

• Styrket utøverrepresentasjon  

• 167 representanter (inklusive idrettsstyret) 

Sentrale prinsipper i modell 2:  

• Styrket representasjon fra særforbundene  

  



• Styrket utøverrepresentasjon  

• 168 representanter (inklusiv idrettsstyret) 

Sentrale prinsipper i modell 3:  

• Bred organisasjonsmessig sammensetning, med mer 

direkterepresentasjon fra lag, idrettsråd og utøvere.  

• Større grad av premiering av organisasjonsledd som 

øker antall lag/øker antall aktive medlemmer  

• Noe større representasjon fra særforbund med mange 

medlemmer  

• Større Idrettsting (190 med dagens aktivitetstall og 

antall idrettslag) 

Sentrale prinsipper i modell 4:  

• Styrke særforbundslinjen  

• Styrke utøverrepresentasjonen  

• Lik antallsmessig representasjon mellom 

idrettskretsene  

• 167 representanter (inklusive idrettsstyret) 

Høringsfrist er satt til 1. oktober.. 

Vedtak: Styret ber administrasjonen utarbeide et 

svar til høringen der en styrket posisjon for 

særforbundene er ønsket. Endelig valg av modell 

gjøres etter SFF-møtet 7. september hvor president 

og generalsekretær deltar 

Sak 31-

21/23 

Spillemiddelsøknaden 2023 

NIF inviterer særforbund og idrettskretser til å komme 

med innspill til utarbeidelsen av spillemiddelsøknaden 

for 2023. 

• Som utgangspunkt for saksbehandlingen var; 

Et kort notat om spillemidler 

• Selve høringsnotatet 

• En presentasjon som kan brukes helt eller 

delvis ved behandling av høringsnotatet i egen 

organisasjon 

For å gjøre det enklere å gi tilbakemeldinger på 

høringen er det i år lagt opp til at det svares elektronisk 

via programmet Enalyzer.  

Frist for innspill satt til 9. september 2022. 

NIF vil invitere til et dialogmøte i slutten av september 

hvor svarene fra høringen og eventuelle forslag til 

endringer i prioriterte områder, mål og søknadssummer 

vil bli presentert. 

 

Basert på tilbakemeldingene fra organisasjonen, 

foreslås det at følgende områder prioriteres i 2023:  

  



• Rekruttering, men endrer navnet til «Tilbake til 

idretten – idrettsglede for alle»,  

• Organisasjons- klubb- og kompetanseutvikling og  

• Toppidrett 

 

Vedtak: Styret ønsker at post 2 skal styrkes og ber 

administrasjonen utarbeide et høringssvar hvor 

dette er hensynstatt  

Sak 36-

21/23 

Representasjonsplan arrangementer høst 2022 

• NM Surfski 3.-4. september, Risør. GS 

representerer 

• NM K1 sprint 10.-11. september, Kristiansand. 

Presidenten representerer.  

• NM Lagbåt Sprint 17.-18. september, Årungen. 

Presidenten og/eller Styremedlem Elsa Du 

Plessis representerer. 

• NM Slalåm 8.-9. oktober, Tovdal. 

Vannavhengig. Kommer tilbake til 

representasjon. 

• Bølgefestivalen 15.-16. oktober, Nevlunghavn 

• Klubbmøte Flattvann, november. GS ansvarlig 

for møtet. 

  

Sak 37-

21/23 

Regionsmøter 

Tidsplan regionsmøter høst 2022: 

Region øst - mandag 21. nov - Oslo 

Region sør - tirsdag 22. nov - Kristiansand 

Region vest - onsdag 23. nov - Bergen 

Region midt - torsdag 24. nov - Trondheim 

Region nord - mandag 28. nov – Bodø 

Se eget notat for forslag gjennomføring. 

Vedtak: Styret ber administrasjonen planlegge for 

regionsmøter som har fokus på aktiviteter i 

regionen. Administrasjonen leder møtet, og styret 

vil være representert. 

  

Sak 38 –  

21/23 

NM Surfski 

Vedtak: Øvelsene SS1-damer og herrer, SS2-

damer, -herrer og SS2-mixed godkjent som 

offisielle NM øvelser i Surfski. 

  

Sak 35 –  

21/23 

Bølgefestivalen 

Bølgefestivalen er en av Norges største samlinger for 

havpadlere, og det deltar padlere fra hele landet, 

 

 

 

 

 

 

 

 



inklusive utlandet. 

 

NPFs rolle og intensjon med arrangement er å tilby en 

leken, sosial og inkluderende utviklingsarena under 

festivalen. NPF stiller opp med veiledere, turledere og 

aktivitetsledere ved oppfølging og veiledning, for 

gjennomføring av aktiviteter. 

 

NPF betaler for leie av hytter og teltplasser for sine 

instruktører regulert i en samarbeidsavtale med Eian 

Fritid som eier festivalen. 

 

Vedtak:  

Administrasjonen får fullmakt til å inngå 

samarbeidsavtale med Eian Fritid med føringer gitt 

av styret for å sikre aktiviteter på Bølgefestivalen. 

En felles evaluering gjennomføres etter festivalen 

som beslutningsgrunnlag for om samarbeidsavtalen 

skal forlenges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des. 22 

 Orienteringer/oppfølging  

• Padletinget, forslag dato 24.-25. mars. Mulig 

kollisjon med ECA-Congressen. 

Administrasjonen kommer tilbake med endelig 

forslag, og vurderer også padleting etter 

påsken. 

• Status Handlingsplan/sommerens aktiviteter, 

administrasjonen informerte og orienterte. 

• Padletinget og forberedelser settes opp på 

styremøte nr. 12 i oktober. 

• Ro og padleled i Oslofjorden, Visepresidenten 

orienterte. Padle-appen er noe forsinket og er 

til utprøving. Byggetillatelser på Padle-huker er 

tidkrevende. 

• Søknad Talentutviklingsmidler OLT, en 

videreføring av forrige periode 2017-2021 som 

vi var en del av. Søknad er sendt. 

• Møte med Njørd angående landslagsdrift og 

kommunikasjon. Følger opp gjennom 

Klubbmøte flattvann i november. 

• Kongress Internasjonale padleforbundet (ICF), 

2.-5. november, Thailand. President og GS 

deltar. 

  

 

De neste styremøter: 
o Styremøte nr. 12 – 14.-15. oktober 16:00-21:00 – Gurvika-området 



o Styremøte nr. 13 – 8. nov kl. 18-20 på Teams (forkant av regionsmøter) 

o Styremøte nr. 14 – 5. des kl. 16-21 i Bergen 

 


