
  

 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 03 – 2016/2018  
Tidspunkt:  Fredag/lørdag 21.-22. okt. 2016 kl. 18:00-21:00 og 09:00-13:00  

Sted:  Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo 
 

DELTAKERE: 

President Trond Berg 

2. visepresident Øyvind Andreassen (til 11:30) 

Styremedlem Kjell Sivertsen (til 11:30) 

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen  

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold  

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF Knut Olav Brecke  

Styremedlem/seksjonsleder karate Kjell Jakobsen (fra 18:15) 

Varamedlem MiRee Abrahamsen 

Varamedlem Torgeir Haukebø 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag O. Jacobsen 

 

Meldt forfall: 

1. visepresident Tore Bigseth  

Styremedlem Line Gulbrandsen 

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter  Gunnar Nordahl 

 

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede. 

 
 

Sak Tittel og orientering 
FS10/16 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og forrige møtereferat  

 
Det var ingen saker til eventuelt. Forrige møtereferat er godkjent pr. e-post. 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 10 

Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Referat fra forrige styremøte ble 
bekreftet ved signering.  
 

FS11/16 Medlemskap i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) 
SFF styreleder Marit Wiig og daglig leder Terje Jørgensen var invitert for å 
redegjøre nærmere for SFF. Deretter behandlet forbundsstyret spørsmål om 
fortsatt medlemskap og fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 11 

Forbundsstyret ønsker å beholde medlemskapet i SFF og ta aktivt del i 
organisasjonsutviklingen, herunder foreta evalueringer av medlemskapet 
underveis. 
 



  

 

 

FS12/16 Orienterings- og høringssaker 
Det ble gitt nærmere orientering om utvalgte administrative saker, herunder 
status på varslingssaker/stevning og status for knockout forskrift, godkjennings-
nemda og søknad om ny 3-årig godkjenning. Videre ble det vist til at Gunnar 
Nordahls medlemskap i styret er hjemlet i WKFs lov og at det dermed ikke er 
noe varamedlem for ham ved fravær. For øvrig ble det gitt informasjon fra NIF 
dialogmøte 26. sept. og SFF medlemsmøte 28. sept. I tillegg ble det orientert om 
fleridrettsforbundenes arbeid i.f.t. NIFs forvaltningsordninger i.h.t. tingvedtaket 
fra 2015 om organisasjonsmessig nøytrale ordninger.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 12 

Sakene tas til orientering.  
 

FS13/16 Søknad om disp. fra barneidrettsbestemmelsene 
Oslo Kuksoolwon klubb har søkt om dispensasjon for å kunne delta på 
arrangementer i utlandet fra 9-års alder, dette begrunnet bl.a. med at 
kuksoolwon er en meget smal idrett med begrensete muligheter for idrettslig 
samkvem. Kun Idrettstyret kan gi evt. dispensasjon fra barneidretts-
bestemmelsene. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 13 

Forbundsstyret støtter søknaden fra Oslo kuksoolwon klubb og vil fremme slik 
søknad for Idrettsstyret. Det settes imidlertid krav om at klubben må tilrettelegge 
for å inkludere personer med lav inntekt/formue i.h.t. NKFs tingvedtatte 
langtidsplan pkt. 1.5 slik at ingen blir ekskludert fra arrangementene. Adm. 
besørger søknaden til idrettsstyret.  
 

FS14/16 Fellesbestemmelser 
NKFs fellesbestemmelser regulerer forhold som ligger utenfor seksjonenes 
konkurranseregelverk og som dermed er supplerende.  GS har foretatt en 
revidering og forenkling av fellesbestemmelsene, herunder harmonisering i.f.t. 
tingvedtatt sanksjonsreglement, og foretok en nærmere gjennomgang av dette. 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 14 

Forslaget til endringer i fellesbestemmelsene godkjennes. I samråd med 
seksjonene ser adm. på ytterligere forenklinger ved å innarbeide relevant tekst i 
konkurransebestemmelsene innen 1. januar 2017.  
 

FS15/16 Rent særforbund 
Det foreslås å formalisere forbundets antidoping arbeid med å iverksette 
Antidoping Norge sitt konsept, Rent Særforbund.  
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 15 

Adm. ved sportssjef får i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe for rent 
Særforbund og utarbeide forslag til policy med handlingsplan og beredskapsplan 
som skal legges frem for forbundsstyret før sommeren 2017. 
 

FS16/16 Økonomi 
Regnskap pr. september forelå til behandling. I tillegg redegjorde GS for 
budsjettprosessen frem til første forbundsstyremøte over nyttår. Lønnsoppgjøret 
i adm. ble orientert om og adm. forlot møtet ved styrets fastsetting av lønn til GS.  



  

 

 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 16 

Regnskapet pr. september samt redegjørelsen for budsjettprosessen tas til 
etterretning. Styret fastsatte GS lønn med 2% lønnstillegg. 
 

FS17/16 Møteplan 
Det ble vist til noen utfordringer i vedtatte møteplan som kan kreve justeringer. 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 17 

President og GS gis fullmakt til sammen å fastsette endelig møteplan og innkalle 
til via outlook kalenderen. 
 

FS18/16 Strategi- og planarbeid 
Det ble vist til eksisterende planverk og behovet for revisjon og nyutvikling. 
Forslag til utviklingsplaner og strategier på utvalgte områder ble grundig 
gjennomgått, diskutert og behandlet i styret. Utviklingsplanene for toppidrett og 
internasjonalt arbeid er foreslått sammenslått og revidert.    
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 18 

Følgende strategidokumenter ble godkjent; IKT strategi, strategi for bedre 
kjønnsbalanse i forbundet og kommunikasjonsstrategi for å den norske 
befolkning og sponsormarkedet. Revidert utviklingsplan for toppidrett og 
internasjonalt arbeid ble også godkjent og utlegges på nettsidene av adm. 
 

 

 

_______________________________________ 

Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Øyvind Andreassen 

_______________________________________ 

Kjell G. Jacobsen 

 

_______________________________________ 

Rolf Magne Larsen 

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

_______________________________________ 

MiRee Abrahamsen 

 

_______________________________________ 

Torgeir Haukebø 

 

 

_______________________________________ 

Knut Olav Brecke 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 


