
Protokoll styremøte NPF Nr. 13 — 2017/2019

Dato: 14. november 2018
Sted: Gardermoen, Radisson Blu
Tid: Kl. 16:30 - 21:00

Til stede: Geir Kvillum (President), Tor Håkon Jackson Inderberg (Visepresident),
Mathias Hamar (Styremedlem), Morten Nyborg, (vara).
Fra adm. Sven Nordby Anderssen (Gensek), og Martin L. Hanssen (Org. og
lederutvikler).

Forfall: Bente Solberg og Ingunn Vika

Tidsplan Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist

Faste saker

1. Godkjenning av innkallingen og sakslisten, saker
under eventuelt. Godkjent
2. Godkjenning av protokoll 12. Godkjent
3. Regnskapsrapport pr. 13.11 2018.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til
etterretning.

Sak 42 -
17/19

Moderniseringen av Norsk idrett

Utkast til høringssvar ble gjennomgått.

Vedtak: Styret ber President og Visepresident
innarbeide kommentarer og momenter
fremkommet i styremøte i Høringsskrivet fra NPF.

Sak 44 -
17/19

Status senior flattvann

Det orienteres om arbeidet og endringer for 2019.
Se for øvrig eget notat.

Vedtak: Styret ber GS legge frem en strategisk plan
for utviklingen av landslag flattvann til første
styremøte i 2019.

Sak 45 —
17/19

Padletinget



Ble lagt frem en tidslinje frem mot Padletinget som
blant annet inneholdt viktige arbeidsmøter i prosessen
i arbeidet med Virksomhetsplan.
• Regionsmøte
• Felles TK-møte
• Oppstartsmøte programkomiteen.

Vedtak: Styret ber adm. komme tilbake med
forslag til møtelokale for padletinget til neste
styremøte.

Sak 46 —
17/19

NPF og involvering i VM 2020

25. oktober ble det avholdt felles TK-møte hvor en
representant fra VM styret møtte grenkomiteene. Fikk
utvekslet noen ideer om blant annet
tilleggsaktiviteter/arrangementer. Har avtalt med
Andreas Orheim om et møte for å se på plassering av
ulike aktiviteter under VM uken.

Vedtak: Styret ber adm. utarbeide en tidslinje for
prosessen til VM2020.

Sak 47 —
17/19

Overgangsordninger Våttkort

Se eget notat. Overgangsreglene må kommuniseres på
både engelsk og norsk på padling.no

Vedtak: Styret tar administrasjonens skisse for
innplassering i Våttkortkortstigen til etterretning,
og informasjon rundt dette legges på padling.no.

Sak 48 —
17/19

Horing NIF — Forslag til ny anleggspolitikk

Høringsfrist 17. desember. Se vedlagt link.

Vedtak: Styret ber GS i samråd med Roforbundet
legge frem et forslag til endelig behandling på
styremøte i desember.

Sak 49 —
17/19

Støtte «Nye Årungen»

3. oktober ble det avholdt et uformelt møte med
deltakelse fra NIF, Ro og Padle (Sportssjefen) om en
oppgradering av og fornyelse av Årungen anlegget.

Møtet konkluderte foreløpig å kontakte Roforbundet
og Padleforbundet og Stiftelsen om to ting:



1. Fouiielt vedta å oppnevne arbeidsgruppen, med
det mandat å lage et forprosjekt som kan
legges frem for de aktuelle forbund innen ca.
ett år.

2. Bevilge gruppen et budsjett på 250' kr. Fordelt
på kr. 80 000,- på Ro og Padleforbundene og
90' på Stiftelsen. Det vil søkes støtte hos
private stiftelser, om vi får det vil det gå til
fradrag på Stiftelsens andel.

I et styremøte NPF sak 10-15/17 bevilget NPF kr
50.000 etter et tilsvarende initiativ. Planene ble ikke
tatt videre og støtten ble ikke utbetalt.

Vedtak: Årungen er en viktig arena for avvikling
av konkurranser og samlinger for våre landslag.
Styret setter av kr 50.000 til støtte til «Nye
Årungen», under forutsetning om en fremlagt
prosjektplan og støtte fra de andre partene.

Orienteringer samt saker/temaer for senere
styrebehandling

• Regionsmøte Vest og Sør er avholdt. Det er
utarbeidet egne notater fra disse.

• Møte med Roforbundet avholdt 12. november.
Tok opp de pågående høringene Modernisering
og Ny anleggspolitikk, sak 42 og 48, og
områder for tettere samarbeid.

• 6 klubbesøk gjennomført de siste ukene.
Klubbveiledere har vært på road-tripp og
besøkt Kongsberg Pkl., Tønsberg KK, Larvik
Pkl., Sandefjord Kajakk, Havpadlern Færder og
Bø Elvepadleklubb.

Oppfølgingssaker:

• Status Rent Særforbund, GS orienterte
• Kommunikasjonsmedarbeider; GS orienterte
• Idrettstinget 2019, vedlagt oversikt på status

for det sittende IS om ønsket gjenvalg
• Aktiviteter og innkjøp for å styrke

ungdomsaktivitetene. Styret ber GS kjøpe inn
barne K4'er

• Jule- og nyhetsbrev sendes ut. GS lager et
forslag.



Møteplan 2. halvår 2018: 

Møte type Dato Sted Ansvarlig/møtedeltakere

Styremøter 4. Desember.

Budsjett og siste

gjennomgang av de 2
høringene som et
telefonmøte.

10. Desember

Skype/telefon

Gardermoen

Styret / GS

Styret / GS

Regionsmøter

15. Nov

19. Nov

26. Nov

Oslo

Trondheim

Tromsø

Adm.

Styret / Adm.

Styret / Adm.

Øst

Midt

Nord

Nordisk Møte 18. Nov Helsinki Finland / President, GS
og 1 styremedlem

ICF Congress 23.-24. november Budapest ICF, President og GS
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