
  

 

 

 

Referat/protokoll fra forbundsstyremøte nr. 02 – 2016/2018  

Tidspunkt: Fredag 2. sept. 2016 kl. 16:00-18:15   

DELTAKERE: 

President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth (fra 17:30) 

2. visepresident Øyvind Andreassen 

Styremedlem Kjell Sivertsen 

Styremedlem Line Gulbrandsen 

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen  

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold (fra 16:15) 

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF Knut Olav Brecke (fra 17:15) 

Styremedlem/seksjonsleder karate Kjell Jakobsen  

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter  Gunnar Nordahl 

Varamedlem Torgeir Haukebø 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag O. Jacobsen 

Rådgiver Martin K. Nielsen 

 

Meldt forfall: 

Varamedlem MiRee Abrahamsen 

 

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 11 stemmeberettigede tilstede. 

 
Sak Tittel og orientering 

FS03/16 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, forrige møtereferat og 
forretningsorden  
 
Det var ingen saker til eventuelt. Forrige møtereferat er godkjent pr. e-post. 
Forslag til forretningsorden for styreperioden ble gjennomgått. Forbundsstyret 
fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 03 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Referat fra forrige styremøte ble bekreftet 
ved signering. Styrets forretningsorden ble godkjent. 
 

FS04/16 Forslag til organisasjonsnormer 
Tidligere organisasjonsnormer er ombrekket til nytt format med vedlagt standard 
forretningsorden, mandat for seksjonsstyrer og fagkomiteer.   
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 04 

Reviderte organisasjonsnormer vedtas og publiseres på kampsport.no.  
 
 



  

 

 

FS05/16 Orienterings- og høringssaker 
Utvalgte administrative og idrettspolitiske saker ble fremlagt til styrets 
orientering. Dette gjaldt omorganisering i administrasjonen, ny markedsavtale 
med Franzefoss, revidert utgave av kampidrettenes felles anleggsplan, 
godkjenning av NKFs lover, status for varslingssaker, høringssvar NIF 
utviklingsplaner, høringssvar knockout forskrift og høringssvar NIF 
spillemiddelsøknad, m.m. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 05 

Sakene tas til orientering. Høringssvar for spillemiddelsøknaden godkjennes. 
 

FS06/16 Prosessvarsel, stevning 
Coach- og dommerlisenser er funksjoner NKF tildeler og fratar i en lisensperiode 
og er ikke en medlemsrettighet. NKF har imidlertid blitt stevnet for domstolen og 
er en sak som utfordrer norsk idretts selvdømme. Det forelå juridisk tilsvar til 
tingretten til styrets orientering. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 06 

Forbundsstyret ønsker å imøtegå og få prøvd for domstolen spørsmål om NKFs 
selvdømme i.f.t. lisenser. 
 

FS07/16 Usportslig og nedlatende opptreden 
NIFs etiske veivisere sier «fordøm usportslig og nedlatende opptreden». Det ble 
fremlagt forslag som skal medvirke til at slike negative handlinger får en 
konsekvens. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 07 

- Det settes vilkår om at klubblag til konkurranser kun skal omfatte reelle 
medlemmer som også fysisk tar del i klubbens treningstilbud og som bidrar til å 
bygge sportslig fellesskap og samhold som et lag. Det kan søkes dispensasjon 
fra vedtaket til resp. seksjonsstyre.  
- Det settes som hovedregel at utøvere må delta for sin klubb både nasjonalt og 
internasjonalt. På internasjonale åpne stevner hvor konkurransefellesskap evt. 
tillates skal utøvers navn og klubbnavn også oppgis særskilt. Navnet på 
konkurransefellesskapet skal på forhånd godkjennes av forbundet og det tillates 
ikke bruk av navn som kan forveksles med eller assosieres med landslag. GS 
gis fullmakt til å effektuere dette. Det kan søkes dispensasjon fra vedtaket til 
resp. seksjonsstyre.  
- Påviselig usportslig og nedlatende opptreden som oppdages/varsles både på 
og utenfor matten skal ha en konsekvens. Slike saker behandles utifra 
eksisterende praksis i.f.t. brudd på barneidrettsbestemmelsene.   
 
Innholdet i de to første kulepunktene innsettes i NKFs stevnereglement. I tillegg 
kan det utlegges generell informasjon på nettsider og i nyhetsbrev.  
 

FS08/16 Økonomi 
Regnskap pr. juli ble fremlagt samt forslag til revidert budsjett som følge av 
lavere rammetilskudd via NIF i år, kunngjort rett før sommerferien. Det ble 
diskutert behovet for anskaffelse av flere monitorer til stevner. Forbundsstyret 
fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 08 

Regnskapet tas til etterretning. Forslaget til revidert budsjett for 
fellesdrift/toppidrett godkjennes med tillegg oppad begrenset til 100.000 ekstra 
for innkjøp av monitorer/skjermer. 



  

 

 

 
FS09/16 Arbeid i tingperioden 

Det fremkom et oversendelsesforslag fra forbundstinget vedrørende NKFs 
langtidsplan pkt. 1.5 som styret tok opp til behandling. Videre fremla 
generalsekretæren en kort presentasjon og viste til info om planarbeidet under 
påfølgende ledermøte. Etikk- og verdiarbeid oppleves som viktig i det videre 
planarbeidet. Saken fikk imidlertid ikke sin endelige realitetsbehandling p.g.a 
tidsnød men må følges opp videre på neste styremøte. Forbundsstyret fattet 
følgende enstemmige  
 
Vedtak 09 

Pkt. 1.5 i langtidsplanen endres noe med basis i oversendelsesforslaget. Ny 
tekst under mål og strategi fremkommer med understrekning; 

MÅL: Inkludering av personer med lav inntekt og formue. Medlemskontingenter 
og treningsavgifter er totalt sett vesentlig rimeligere enn kommersielle tilbydere. 
Det er begrensete reisekostnader ved konkurranser og samlinger. Treningstilbud 
publiseres på flere språk i ulike kanaler.     

STRATEGI: Søke om tilskuddsordninger og prosjektstøtte som kan bidra til 
bedre inkludering av bl.a. flyktninger og minoritetsgrupper, herunder redusere 
belastningen på medlemmenes økonomi.  

 
 

 

_______________________________________ 

Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Tore Bigseth 

_______________________________________ 

Kjell G. Jacobsen 

 

_______________________________________ 

Rolf Magne Larsen 
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Øyvind Andreassen  

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

_______________________________________ 

Line Gulbrandsen 

 

 

_______________________________________ 

Per Chr. Garnæs 

 

_______________________________________ 

Knut Olav Brecke 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 

_______________________________________ 

Gunnar Nordahl 

 

 


