
Protokoll styremøte NPF Nr. 12 – 2021/2023 
 

Dato:  14. -15. oktober 2022 

Sted:   Stavern, Wassilioff Hotell. 

Tid:   Fredag kl. 16:00 - 20:00  
 

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

(Styremedlemmer), og Bengt Adeler (vara). 

Forfall:  Torgeir Toppe og Tonje Pedersen. 

 

Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), og 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 11-19/21. 

Vedtak: Protokollen nr. 11 godkjennes med de 

endringer som fremkom i møte. 

 

3. Regnskapsrapport september 2022. 

GS presenterte en prognose som ligger an til noe 

større underskudd enn det tingvedtatt budsjettet 

 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til 

etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 39-

21/23 
Plan for Padletinget 2023 

Gjennomgang av tidsplan, og evalueringen av siste 

Padleting til saken. 

Vedtak: Styret tar fremlagte plan til etterretning, 

og datoen for et fysisk padleting settes til 14.-

15.april 2023 

  

Sak 40-

21/23 
Virksomhetsplan 2023/24 

Viktige forutsetninger for utarbeidelse og forankringen 

av neste Virksomhetsplan (VP): 

• Bygge på den eksisterende 

• Forankring i organisasjonen 

• Virksomhetsplankomité 

Vise-

president 

Januar 

23 



Lenke til gjeldene VP virksomhetsplan-2021-2023.pdf 

(padling.no) . Organisasjons og lederutvikler innledet. 

Vedtak: Styret gir visepresident i oppdrag å 

opprette en virksomhetsplan-komité som skal legge 

frem et forslag til en revidert virksomhetsplan 

2023-2025,  for styret i januar.  

Sak 41 – 

21/23 

Toppidrettssatsing fremover 

Organisering og gjennomføring. Dette ble fremlagt en 

Toppidrettsplan på styremøte nr. 14-17/19. Styret 

ønsker en revidering av toppidrettsstrategien for 

konkurransegrenene. En oppdatert strategi legges frem 

for styret i januar 

  

 Orienteringer/oppfølging  

• Status i forhold til Handlingsplan inkludert 

sommerens aktiviteter, administrasjonen 

orienterte. 

• Ro- og padleled i Oslofjorden, Visepresidenten 

orienterte. 

• Ledermøte NIF, 18.-19. november på 

Gardermoen. Presidenten deltar 

• Nordisk møte, Norges skal holde dette i år. 

Gjennomføres som et digitalt møte på 

administrativt nivå. 

• Toppidrettssatsing fremover? Organisering og 

gjennomføring. Dette ble fremlagt en 

Toppidrettsplan på styremøte nr. 14-17/19. 

Styret ønsker en revidering av 

toppidrettsstrategien for konkurransegrenene. 

En oppdatert strategi legges frem for styret i 

januar.  

• Presentasjon av nyansatt Trenerutvikler, 

Magnus Ivarsen på Teams. 

• Ungdomskomiteens fremdrift. Styremedlem 

Elsa Du Plessis og Administrasjonen orienterte. 

En kartlegging som utgangspunkt for videre 

satsing vil bli sendt  ut til klubbene. 

• Summit 2024, SUMMIT 2024: Ti idretter, 130 

utøvere, sammen som ett lag - Padling deltar 

• Henvendelse fra Stiftelsen Årungen angående 

en oppgradering av anlegget for å kunne 

arrangere internasjonale mesterskap. Møte 

tirsdag 18. november. GS holder styret 

orientert. 

  

https://padling.no/media/1538/virksomhetsplan-2021-2023.pdf
https://padling.no/media/1538/virksomhetsplan-2021-2023.pdf
https://padling.no/nyheter/summit-2024-ti-idretter-130-utoevere-sammen-som-ett-lag/
https://padling.no/nyheter/summit-2024-ti-idretter-130-utoevere-sammen-som-ett-lag/


• NM slalåm i Voss 22. oktober. Styremedlem 

Elsa Du Plessis representerer NPF. 

• President og GS i NPF er innkalt til møte med 

president og generalsekretær i NIF 

15.november. Avklaring av eierskap SUP en 

sak vi vil ta opp 

 

De neste styremøter: 
o Styremøte nr. 13 – 8. novemberteams 

o Styremøte nr. 14.- 5. desember i Bergen 

 


