
Protokoll Styremøte NPF Nr. 14 – 2021 / 2023 
 

Dato:  5. desember 2022 

Sted:   Bergen, Hotell Terminus 

Tid:   Kl. 16:00-20:00  
 

Møtt:      Geir Kvillum (President), Knut Kjelsås (Visepresident), Torgeir Toppe 

(Styremedlem) og Bengt Adeler (vara). 

 

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

lederutvikler). Gjest: Roger Gjelsvik (OLT Coach)  

Ikke møtt: Elsa Du Plessis, Tonje Pedersen (Styremedlemmer), 

 

 

 

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist 

 
Faste saker 

1. Godkjenning av innkallingen, sakslisten, og saker 

under eventuelt.  

 

Vedtak: Sak angående Trenerattest og 

oppdatert sak Lov NPF føres opp med egne 

saksnumre og behandles på styremøte. 

 

2. Godkjenning av Protokoll styre møte 13-19/21. 

Vedtak: Protokollen nr. 13 godkjennes med de 

endringer som fremkom i møte. 

 

3. Regnskapsrapport med prognose pr oktober 

I regnskapsrapporten er det lagt inn 2 kolonner for 

Post3. Rapporten er under forutsetning av at 

inntektene fra Post3, Norsk Friluftsliv, 

momskompensasjon kommer inn. Prognosen 

ligger an til underskudd på 250-300 000 kr 

 

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til 

etterretning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 39-

21/23 
Plan for Padletinget 2023 

Sted fastsatt: Clarion Hotell & Congress Oslo Airport  

Dato: Fredag 14. – lørdag 15. april 2023 

Nyhet med tid og sted er publisert på padling.no 

  

Sak 40-

21/23 

Virksomhetsplan 2023/24 

Status fra Vise-presidenten. 

  



- Vedtak: Personer fra ulike miljøer for å 

ivareta vår bredde vil bli forespurt til å delta 

i utarbeidelsen av Virksomhetsplanen som 

skal legges frem på Padletinget. 

Sak 41-

21/23 

Norges Padleforbunds sanksjonsbestemmelser for 

brudd på stevne- og konkurranseregler 

Sanksjonsutvalget velges på Padle-tinget. 

Sanksjonsutvalgets oppgaver har ikke vært støttet av 

egne bestemmelser for sitt virke. 

Det fremlagte forslaget er hentet ut fra NIFs lover, 

Kapittel 11: Alminnelige disiplinærforføyninger, 

sanksjoner etter særforbundets regelverk og 

straffebestemmelser og §11-2, Sanksjon etter 

særforbundets regelverk. 

 
Vedtak: Styret vedtok det fremlagte forslaget som 

er ihht. sanksjoner etter særforbundets regelverk 

og straffebestemmelser, §11-2 i NIFs lov og 

sanksjon etter særforbundets regelverk. 

Valgkomiteen underrettes om vedtaket da dette har 

betydning for sammensettingen av 

Sanksjonsutvalget. 

Adm 1.jan  

Sak 42-

21/23 

Anleggsstrategi for NPF 

Forslag ble lagt frem av GS. 

Vedtak: Styret vedtok den fremlagte 

Anleggsstrategien med de endringer som fremkom i 

møtet. 

Anleggsstrategien publiseres på padling.no 

Adm 1. jan 

Sak 43-

21/23 

Toppidrettens organisering 

Forslag ble lagt frem av GS. 

Vedtak: Styret tar den fremlagte planen for 

toppidrett Flattvann NPF til orientering og ber 

administrasjonen arbeide videre med planen og 

legge den frem for behandling i styremøte 15. 

 

Adm Styre-

møte 15 

Sak 44-

21/23 

En idrett – like muligheter 

Èn idrett – like muligheter (idrettsforbundet.no) 

VISJON: Idrettsglede for alle.  

FORMÅL: Gi alle mennesker mulighet til å utøve 

Vise-

president 

Styre-

møte 16 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/b33ff880b2bf4387b465e4d058cb0934/67_21_nif_parastrategi_lr-1.pdf


idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utsatt for 

usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. 

En gjennomgang for padlestyret. 

Vedtak: Styret har hatt en gjennomgang av 

dokumentet «En idrett – like muligheter». Styret 

ber virksomhetsplan-komiteen ta med seg 

dokumentet i sitt arbeid med forslag til ny 

virksomhetsplan. 

Sak 45-

21/23 
Utbyggingsplaner Årungen 

For å starte prosjekteringsarbeidet og de kostnader 

dette medfører er Stiftelsen Årungen avhengig at det 

stilles en garanti på til sammen kr. 210.000. 

Fordelt på Stiftelsen, Roforbundet og Padleforbundet, 

kr 70.000 hver. 

Det er ikke sikkert at det vil bli behov for å utløse 

disse midlene. 

Planene for utbygging av Årungen ble fremlagt på 

Klubbmøte flattvann 26. november. 

For padle-arrangementer er klubbene tydelige på at det 

er forbedringer ute på vannet som er mest prekært å 

forbedre, og således må være med i 

utbyggingsplanene. En større utbygging for padling 

betyr også at padleklubbene må investere en betydelig 

dugnadsinnsats. 

For samlinger er behovet noe annerledes. Der er 

landfasilitetene mest tungtveiende å få bedret. 

Vedtak: Styret stiller en garanti til 

prosjekteringsarbeidet på kr 70.000 under 

forutsetning at planleggingen for «Nye Årungen» 

hensyntar padlernes interesser.  

  

Sak 46-

21/23 

Budsjett 2023 / 24 

Fremleggelse av førsteutkast til budsjett for neste 

Ting-periode. Et budsjett i balanse og under 

forutsetning av en høyere inntekt på våttkortsalg. 

Vedtak: Budsjett må reflektere prioriteringene i ny 

Virksomhetsplan. Styret ber GS fremlegge et 

forslag til neste styremøte forankret i 

administrasjonen og med forslag til økning / 

endring av fordeling og inntektsmuligheter. 

Adm Styremøt

e 15 



Sak 47-

21/23 

Trenerattest 

Norsk idrett vedtok på Idrettstinget i 2021 at alle 

trenere skal gjennomføre en obligatorisk trenerattest. 

 

Vedtak: Alle trenere i NPFs klubber oppfordres til 

å gjennomføre Trenerattesten. Trenerattesten skal 

være obligatorisk for alle som skal være trener i 

norsk barne- og ungdomspadling. Informasjon 

ligger på 

https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest

/ og sendes til klubbene 

  

Sak 48-

21/23 
NPF lov 

Det er kommet en ny lovnorm for særforbund av NIF. 

Denne er forbundet pålagt å vedta.  

Vedtak: Den nye oppdaterte lovnormen vedtas og 

publiseres på padling.no 

  

 Orienteringer/oppfølging  

• Ungdomskomiteens fremdrift. Undersøkelse er 

sendt klubbene. Det planlegges å legge opp til 

et eget møte med klubbene under NPF for 

gjennomgang av undersøkelsen. 

• Fra Klubbmøte flattvann, GS orienterte. 

• Regionsmøtene, orientering / oppsummering 

vil bli utarbeidet. 

• Møte med ledelsen NIF, Presidenten orienterte. 

• Fra Ledersamlingen i NIF, Presidenten 

orienterte. 

• Spørreundersøkelse økonomiske barrierer sendt 

ut til klubbene. Org. – og lederutvikler 

orienterte. 

• Julebrev 2022. GS oversender et forslag. 

 

  

 

De neste styremøter over nyåret i forkant av tinget: 
o Styremøte nr. 15 – mandag 23. januar kl. 15-20 på Ullevål 

o Styremøte nr. 16 -- Mandag13. februar kl. 16-20 på Ullevål 

o Styremøte nr. 17 – Onsdag 22. mars kl. 16-20 på Ullevål 

https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/
https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/

