
  

 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 05 – 2016/2018  
Tidspunkt:  Fredag/lørdag 24.-25. februar 2017 kl. 17:00-20:15 og 09:00-12:15  

Sted:  Møllergata 39, Oslo 
 

DELTAKERE: 

President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth (fra fredag kl. 18:20) 

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  

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF Knut Olav Brecke (fredag) 

Styremedlem/seksjonsleder karate Kjell Jacobsen  

Varamedlem MiRee Abrahamsen (lørdag) 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

Organisasjonssjef Martin K. Nielsen 

 

Meldt forfall: 

Varamedlem Torgeir Haukebø 

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter  Gunnar Nordahl 

 

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede tilstede begge dager. 

 



  

 

 

Sak  
FS01/17 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat samt behandle 

styrets habilitet 
Innkallingen ble godkjent utifra fastsatte møteplan. Forrige møtereferat er 
godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene, jf. http://kampsport.no/wp-

content/uploads/2015/07/FS-møte-04-2016-2018.pdf. Coachlisens ble innmeldt 
som sak i.f.m. trenerlisens, sak 11. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 30 

Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile 
i.f.t. sakene som skal behandles. Referat fra forrige styremøte bekreftes ved 
signering.  
 

FS02/17 Orienteringssaker  

• Det er inngitt politianmeldelse av en medlemsklubb og det pågår nærmere 

undersøkelser overfor annen klubb fra en idrettskrets. 

• Sportdata aktivitetssystemet tas mer og mer i bruk etter prosess med gradvis 

tilrettelegging pr. idrettsgren. 

• NKFs søknad om dispensasjon fra barneidrettsbestemmelsene for kuksoolwon/ 

smale idretter ble avslått av NIF.   

• Ny leverandør av medlemsforsikring fra Sportscover til Tryg for 2017.  

• PureMartiaArts/Adidas er konkurs og Fighter Sport har overtatt boet. Adm. er i 

prosess for å få til ny barteravtale. 

• Informasjonskonsulent Julie Berge er høygravid og går snart ut permisjon. Hennes 

vikarierende etterfølger blir Anne Hofmo Bjølgerud (35).  

• Organisasjonssjef Martin K. Nielsen slutter etter å ha blitt headhuntet til Advokat-

foreningen. Lederstillingen er utlyst men nå som arrangementssjef og dermed noe 

endret stillingsinnhold. 

• 5. etasjen for kampidrettsforbundene på Ullevål stadion blir ombygget på våren. 

• Det er kommet søknad om tildeling av hederspris som er videresendt til 

innstillingsjuryen. Hederspriser tildeles kun ved forbundstinget. 

• NIF har fokus på digitaliseringsprosess for norsk idrett og det avventes nærmere 

vedtak og informasjon. 

• Idrettsstyret har konkludert med at de åpner for innsyn fra tinget 2015 men ikke 

før. Flere organisasjonsledd har uttalt seg kritisk til dette. 

• Godkjenningsnemda ble oppnevnt før jul av Kulturdepartementet hvor President 

Trond Berg inngår som varamedlem.  

• Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) hadde møte 15. februar, jf. 

http://saerforbund.no/likestilling-norsk-idrett-saerforbundene-tar-debatten/ . 

• Internasjonalt utvalg hadde sitt første møte 14. februar.  

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 31 

Forbundsstyret tok orienteringssakene til etterretning.  
 

FS03/17 Anleggsarbeidet og høringer 
Status i.f.t. vurderte anleggsprosjekter og programsatsingsmidler ble avgitt. Det 
er fortsatt 8 mill. i potten for 2017 som kan gå til kampidrettsanlegg som står på 
kommunedelsplaner og som kan realiseres. Videre ble det vist til NIFs høring om 



  

 

 

bestemmelser om tilskudd til anlegg og kampidrettenes felles høringssvar på 
denne. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 32 

Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning og ga sin tilslutning til 
høringssvaret.  
 

FS04/17 Sak vedrørende seksuell orientering 
Forbundet har utøver som identifiserer seg ved annet kjønn enn det biologiske 
og har konferert NIF i sakens anledning. Det skilles på bredde- og 
toppidrettsaktivitet herunder slik at utøver under 18 år kan delta på alle nivåer 
nasjonalt mens utøver over 18 år møter en grense ved NM sr., landslag og 
internasjonal deltakelse. Da må vedkommende møte IOCs krav. Forbundsstyret 
fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 33 

Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning og ga sin tilslutning til NIFs policy 
på området.  
 

FS05/17 Status varslingssaker  
Status for varslingssaker (saker der noen mener eller opplever å ha blitt 
urettmessig behandlet) 2016 ble avgitt. Det er høstet noen erfaringer som ble 
delt med styret og diskutert. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 34 

Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning og ga Generalsekretæren 
fullmakt til å kunne reise påtale til eget sanksjonsutvalg i saker som går innunder 
NIFs lov §§11-1 og 11-2 (brudd på alminnelig god oppførsel, konkurranseregler, 
barneidrettsbestemmelser og tilsvarende). Praktisk informasjon skal utarbeides 
og opplyses om i organisasjonen i.f.t. dette. I tillegg utfordres seksjonsstyrene til 
å diskutere og finne relevante forebyggende tiltak innad i sine miljøer. 
 

FS06/17 Fellesbestemmelser  
Administrasjonen har i samråd med seksjonene ferdigstilt fellesbestemmelsene 
i.h.t. styrevedtak 14 og utlagt på nettsidene. Styret tok orienteringen til 
etterretning og foretok en særskilt avklaring i.f.t. pkt. 1.3 og 3.9. Styret ønsker at 
norske tilpasninger i regelverkene kan gjøres av seksjonsstyrene gjennom hele 
året men fortrinnsvis ta en full gjennomgang hver sommer i tidsrommet 1. juni til 
31. august, noe som kan innarbeides i seksjonsstyrenes mandat. Forbundsstyret 
fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 35 

Teksten endres i fellesbestemmelsene slik at ny tekst blir følgende; 
1.3  NKFs til enhver tid gjeldende konkurranseregler, vedtatt av seksjonsstyrene, 
utlegges på kampsport.no og legges til grunn ved alle konkurranser i regi av 
NKF.  
3.9 Overgang skal finne sted ved innsending og godkjenning av elektronisk 
overgangsskjema. Hvis det oppstår problemer mellom tidligere og ny klubb i.f.m. 
dette, skal NKF ved seksjonsstyret avgjøre saken etter å ha innhentet rapport fra 
begge parter. Under evt. saksbehandling deltar vedkommende under NKFs navn 
på konkurranseaktivitetene, med unntak av lagkonkurranser hvor utøver kan 
representere ny klubb umiddelbart.  
Forslag til endring i seksjonsstyrenes mandat fremlegges på senere møte. 
 
 



  

 

 

FS07/17 Regnskap 2016 
Regnskap med balanse, noter og økonomisk årsberetning forelå til styrets for 
behandling. Oversikt over fordeling av momskompensasjonen, bruk av post 3 
midler samt info om IKT og forvaltningsordningene i NIF ble avgitt.  
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 36 

Forbundsstyret godkjente og signerte fremlagte regnskap med balanse, noter og 
økonomiske årsberetning med disponeringer av driftsresultat.  
 

FS08/17 Kommunikasjonsplan og markedsplan  
Kommunikasjonsplan med vedlegg forelå til behandling samt status for arbeidet 
med markedsplanen. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 37 

Forbundsstyret godkjenner kommunikasjonsplanen og tar status for arbeidet 
med markedsplanen til orientering. 
 

FS09/17 Kongepokalfordeling 
Sportssjefen hadde utarbeidet oversikt over kongepokalfordelingen for 2017 i.h.t. 
tidligere vedtatte rulleringsplan. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 38 

Kongepokalfordelingen for 2017 tas til etterretning. 
 

FS10/17 Utviklingsprogram konkurranseidretter 
Praktisk innretning av vedtatte ordning med utviklingsprogram for konkurranse-
idretter, jf. vedtak 24, ble fremlagt til behandling. Forbundsstyret fattet følgende 
enstemmige 
 
Vedtak 39 

Forbundsstyret tar foreslåtte innretning på regionalt utviklingsprogram til 
etterretning og åpner for fortløpende søknader fra seksjonene. Adm. utarbeider 
en nærmere beskrivelse som kunngjøres. 
 

FS11/17 Innføring trenerlisens 
I.h.t. tingvedtatt langtidsplan skal trenerlisens innføres. Adm. har kartlagt antall 
utdannete trenere og sett nærmere på hvor listen realistisk sett kan legges. 
Styret diskuterte modellen og foretok noen justeringer. Videre ble spørsmål om 
seksjoner kan ha coachlisens reist. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 40 

1. Alle klubber med over 50 medlemmer eller klubber der flertallet av 
medlemmer er barn og unge (under 17 år) pålegges å ha utdannet minst én 
trener innen 1. januar 2020 (gjelder trener 1 nivå). 

2. Fra 1. januar 2017 utsteder og registrerer Norges Kampsportforbund 
trenerlisenser. 

3. Trenere som har gjennomført kurs i perioden 2007 til 2017 kan søke om 
lisens frem til 31. desember 2020.  

4. Det er målsetningen at alle klubber skal ha lisensierte trenere i fremtiden. 
5. Ordningen bør praktiseres fleksibelt i en overgangsperiode.  
 
Coachlisenser er det opptil hver seksjon selv å avgjøre om de vil ha. Taekwondo 
WTF har allerede god erfaring med dette og det vurderes nå å ta i bruk e-kurs. 
 



  

 

 

 

_______________________________________ 

Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Øyvind Andreassen 

_______________________________________ 

Tore Bigseth 

 

_______________________________________ 

Rolf Magne Larsen 

  

FS12/17 Seksjonsrapporter samt budsjetter 2017 
Det forelå skriftlige seksjonsrapporter fra alle seksjonene utenom fleridrett. 
Forslag til budsjett for seksjonene samt fellesdriften forelå til behandling. Videre 
ble reise- og representasjonsutgifter diskutert særskilt. Forbundsstyret fattet 
følgende enstemmige 
 
Vedtak 41 

Seksjonsrapportene tas til etterretning. Fleridretts seksjonen må justere sitt 
budsjett med min. kr. 20.000 for å ligge innenfor sin egenkapitalsandel. Med slik 
endring vil de fremlagte budsjettene i sum ligge innenfor rammen av 
tingbudsjettet og godkjennes dermed av forbundsstyret for 2017. Styret ber GS 
utarbeide nærmere retningslinjer for reise- og representasjonsutgifter i.h.t. 
styrets signaler. 
 

FS13/17 Organisasjonsendringer 
Forslag til retning/endringer for å rigge forbundet i.f.t. det tidligere 
organisasjonsutvalgets anbefalinger, herunder informasjon om MMA (i.h.t. 
vedtak 20) forelå til behandling. Det settes et klart skille mellom amatør-
virksomhet på forbundsnivå og profesjonell virksomhet på kommersielle 
konkurransearenaer, herunder slik at styret påpekte at det ikke bør være noen 
retrettmulighet for amatører som tar steget over til profesjonell arena. 
Videre ble det orientert om NIFs pågående møterunder i.f.t. erfaringer fra 
sammenslutningsprosesser og fleridrettsforbund. Forbundsstyret fattet følgende 
enstemmige 
 
Vedtak 42 

Notatet med faktabasert informasjon om MMA tas til etterretning. Det avventes 
videre oppfølging fra det norske MMA forbundet i.h.t. tidligere vedtak 20. GS bes 
utarbeide lovforslag til styrets behandling med alternativ organisering av 
medlemsdemokratiet som presentert på styremøtet. I samarbeid med øvrige 
fleridrettsforbund skal Kampsportforbundet fortsatt være aktiv bidragsyter i.f.t. 
NIFs sammenslutningsprosess og begynne dialog med øvrige kampidretts-
forbund i denne sammenheng.   
 

FS14/17 Offentliggjøring av saklister og protokoller 
NIF anmoder om at også sakslister til styremøtene skal offentliggjøres. 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 43 

NIFs anmodning om offentliggjøring av sakslister tas til følge og innføres 
umiddelbart for både forbundsstyret og seksjonsstyrer. Det kan også med fordel 
utlegges møteplaner for styrene med frister for innmelding av saker. 
 

FS15/17 Eventuelt 
Ingen saker til behandling. De to neste møtene avholdes i Oslo. 
 



  

 

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

_______________________________________ 

Line Gulbrandsen 

 

_______________________________________ 

Kjell Jacobsen 

 

_______________________________________ 

Miree Abrahamsen 

_______________________________________ 

Knut Olav Brecke 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 

_______________________________________ 

Per Christian Garnæs 

 


