
Protokoll Styremøte NPF Nr. 15 — 2015/2017

Dato:
Sted:
Tid:

Fremmott:

16. februar 2017
Gardermoen, Park Inns lokaler
16:30 — 21:00

Geir Kvillum (president), Tor Håkon Jackson Inderberg (visepresident), Bente
Solberg, Ingunn Vika, Sveinung Oftedal (styremedlemmer), Morten Nyborg,
Reidun Erland (vara) samt fra adm. Sven Nordby Anderssen (gensek)

Sak nr. Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist

Faste saker

1. Godkjenning av innkallingen og
sakslisten, saker under eventuelt.
Tor Håkon meldte inn en sak under
eventuelt.
2. Protokoll 14 til godkjenning og signering.
Godkjent.
3. Regnskapsrapport/foreløpig årsregnskap
2016.
Styret tar fremlagte regnskapsrapport til
etterretning.

Sak 35- Budsjett 2017-18 Sven
15/17

Salg av Våttkort gikk noe ned i 2016, en tendens
som kan fortsette i de neste årene. Dette er våre
frie inntekter. Det fremlagte budsjett tar ikke
høyde for eventuelle kutt i kostnader.

Tingperioden 2017-19 vil styret ha en offensiv
for et løft i Norsk padling.
En periode med fokus på å styrke organisasjonen
og padleprestasjoner.
Egenkapitalen er styrket over flere perioder, og
gir et visst handlingsrom.

Vedtak:
På Tinget legger styret legger frem et
budsjettforlag med mulighet for å gå inntil
700 000 i minus i budsjettårene 17 og 18 for å ha
handlingsrom nok til å nå Virksomhetsplanens
mål.
Styret ber samtidig administrasjonen om å jobbe
med for å øke forbundets inntekter, samt og se
på andre kostnadsbesparelser.



Sak 37-
15/17

Tinget 2017

• Virksomhetsplanen 2017-19: Geir la
frem et utkast på bakgrunn av et
arbeidsmøte. Revidert forslag legges
frem til videre behandling på telefonmøte
22.03.17

• Forslag til Årsrapport var utsendt. Styret
ønsker at det skrives noe om hvordan det
er jobbet for å oppnå hovedmålet «flere
aktive padlere i robuste klubber».

• Benytte idrettsregistreringen 2015, da
tallene for 2016 først vil foreligge etter
tinget.

Sven

Sak 38/-
15/17

Prissetting Våttkort og oblater

Det ligger et stort potensiale for vekst i salg og
Våttkort-kurs som ikke NPF klubbene samlet
viser å utnytte fullt ut.
I kurs ligger det inntektsmuligheter for klubbene.

Vedtak: Styret vil oppfordre klubbene til benytte
Våttkort ved kursing av nye medlemmer.

Sven

Sak 39-
15/17

Spillemidler til utstyr

Tildelingen er basert på at alle søknadsklubber er
gitt støtte etter samme sats på utstyr som faller
inn under ordningen.

Vedtak:
Styret godkjenner det fremlagte forslaget.

Sven

Sak 40-
15/17

Bernander-utvalgets rapport

Vedtak: Styret er positive til de anbefalinger som
er fremkommet og vil behandle disse på et
senere styremøte.

Styret

Eventuelt • Kommunikasjon eksternt. Meldt in av
Tor Håkon. Pga tidsnød kommer dette
opp som egen sak i neste møte.

Tor Håkon

Andre saker inklusive orienterings saker:
• Ansettelses prosessen. Sven redegjorde

for status. Organisasjonskonsulent-



Protokollen er godkjent:

Geir Kvillum

Morten Nyborg

~
Tor Håkon Inderberg

Bente So berg J

en Nordby Anderssen


