
Protokoll Styremøte NPF Nr. 16 — 2015/2017

Dato: 22. februar 2017
Sted: Telefonmote
Tid: 18:30 — 21:15

Til møtet: Geir Kvillum (president), Tor Håkon Jackson Inderberg (visepresident), kun
under deler av sak 37, Bente Solberg, Ingunn Vika, (styremedlemmer), Morten
Nyborg, Reidun Erland (vara) samt fra adm. Sven Nordby Anderssen (gensek)

Sak nr. Saksbeskrivelse Ansvar Tidsfrist
Sak 37-
15/17

Tinget 2017

Virksomhetsplanen 2017-19:
Geir la frem et utkast på bakgrunn av tidligere
arbeidsmøte og innkomne kommentarer.
Gjennomgang av dokumentet.

Videre arbeid; Geir sammenfatter de foreslåtte
endringer fremkommet i møte og sender det over
til Sven. Tor Håkon sender inn sine forslag til
endringer i egen e-post.
Sven sender ut revidert dokumentet med øvrige
sakspapirer for behandling på styremøte 1. mars.

Sven

Sak 41-
15/17

Avtale mellom NPF og VM Maraton Padling
2020 AS

Til møte var det sendt ut et forslag til avtale.
Ingun la frem forslaget.
Det fremkom usikkerhet til betydningen og
eventuelle konsekvenser/rekkevidde under en
setning i den forelagte avtalen. Hva den
økonomiske forpliktelsen NPF måtte stille ved
eventuelle emisjonsutvidelser.

Andre saker inklusive orienterings saker:
• Ansettelses prosessen.

Generalsekretæren orientert om
ansettelsene av Organisasjonskonsulenten
og Sportsjefen. Styret ga sin tilslutning til
rammene.



•

•

stillingen vil ansettelse i engasjement
med oppstart 1. april.
Sportssjefsstillingen har flere kandidater
og vurderer også direkte rekruttering.
Avtale mellom NPF og VM Maraton
Padling 2020 AS. Et førsteutkast var
sendt ut til styret. Behandles på styremøte
22. februar.
Konkurranse- og toppidrettsmodell ble
presentert i et eget vedlegg. Styret anser
saken som foreløpig avsluttet.

• Ledermøte Elv 27. februar.
Handlingsplaner Elv var lagt med som
informasjon og skal behandles på møtet
27. februar.

• ECA Congress i Bucuresti 1. april.
• Årsmøte Norsk Friluftsliv 11. mai. Lars

Verket går ut av styret etter endt periode.
• Ledermøte NIF, 12-13. mai i Bodø.
• Krisehåndteringsplaner i NPF. Utsettes til

etter tinget
• Møte redningsselskapet med ønske om å

gjøre en undersøkelse blant sjøens myke
trafikanter. Styret ber administrasjonen
fortsette arbeidet.

Protokollen er godkjent:
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