
 

 

Protokoll Styremøte NPF Nr. 13 – 2021/2023 
 

Dato:  8. november 2022 

Sted:   Teams 

Tid:   Kl. 18:00-20:00  
 

På Teams:      Geir Kvillum (President), Knut Kjelsås (Visepresident), Tonje Pedersen 

(Styremedlemmer),  og Bengt Adeler (vara). 

 

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 12-19/21. 

Vedtak: Protokollen nr. 12 godkjennes med de 

endringer som fremkom i møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 39-

21/23 

Plan for Padletinget 2023 

GS holdt en gjennomgang av tidsplan / dokumentet, og 

de oppgaver lovpålagte og administrative frem mot 

tinget. 

Valgkomiteen skriv til klubbene ble sendt ut til 

klubbene mandag 7. november.   

Vedtak: Arbeidet og planleggingen av tinget 2023 

følges opp i henhold til plan behandlet på møtet. 

Årsrapport 2022 behandles på første styremøte 

over nyttår. 

  

Sak 40-

21/23 
Virksomhetsplan 2023/24 

I styremøte nr. 12 konkluderte styret at forslag ny  VP 

skal: 

• Bygge på den eksisterende 

• Forslag til styret skal fremmes av 

Virksomhetsplankomité 

  



• Forankres i organisasjonen 

Forankringen legges: 

• Orienteringer på Regionsmøter og klubbmøter 

grener. 

• Forelegges TK-ene 

• Legges tilgjengelig på padling.no med frist for 

kommentarer. 

 Orienteringer/oppfølging  

• Ungdomskomiteens fremdrift. Undersøkelse 

om status for ungdomspadling blir sendt 

klubbene innen få dager. Det foreslås å legges 

opp til et eget møte for gjennomgang av 

undersøkelsen med klubbene. 

• Stiftelsen Årungen angående prosjektering 

utbygging. I en e-post 8. november ber 

stiftelsen om kr 70.000 av NPF til 

prosjektering. Det blir innkalt til et møte 21. 

november for innspill til en eventuell 

utbygging. 

• Regionsmøter 

Agenda for møtene er satt: 

- Virksomhetsplan 

- Klubbesøk, hva kan NPF bidra med 

- Klubbens viktigste ressurs; 

Aktivitetslederne i klubbene.  

- Veilederkurs 2022 – Hvordan kan 

elevene brukes 

- Padleruter og klubbaktivitet 

- Kurs, ETU og Aktivitetsledersamlinger 

- Oppsummering 

 

  

 

De neste styremøter: 
o Styremøte nr. 14.- 5. desember i Bergen 

 


