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REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 12 – 2014/16 

 
Sted: Tlf. møte 

Tid: Onsdag 11. mai 2016 

 

 

DELTAKERE: 
President Trond Berg 

2. visepresident Øyvind Andreassen 

Styremedlem Line Gulbrandsen  

Styremedlem Kjell Sivertsen  

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Terje Kårstad  

Styremedlem/seksjonsleder karate Svanhild Sunde  

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold 

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF Morgan Nygård 

Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF Gunnar Nordahl 

IKT rådgiver Pål Erik Hansen 

 

Fra administrasjonen: 
Generalsekretær Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag O. Jacobsen 

Rådgiver Martin K. Nielsen 

 

Meldt forfall: 
1. visepresident Tore Bigseth   

  

 

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede tilstede. 
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Godkjenning av innkalling og sakliste: 

 
 Godkjenne innkalling 

Innkallingen ble enstemmig godkjent.  

 

 Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt 

Referat fra møte 11 av 4.-5. mars 2016 er godkjent pr. e-post og bekreftes ved signering på neste møte 3. juni.  

Det var ingen saker til eventuelt. Saklisten ble enstemmig godkjent. 

 

 
 

Rapporterings-/orienteringssaker:    

 
O-30  Adm. saker 

 

    
Samordnet idrettsregistrering 
NIF har endret Idrettsregistreringen, jf. 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/  
Adm. får mange henvendelser i.f.t. dette.  
 
IKT 
SET systemet ble benyttet på karate NM 11.-13. mars. Utvalgte IKT kyndige personer fikk opplæring for 
å kunne benyttes på oppdragsbasis til å sette opp systemet i forkant av øvrige kampsport stevner, 
skolere sekretariatet og overvåke driften. Kan også benyttes på tvers av seksjoner mot utkjøp av 
opplæringskostnader hos karate. 
 
Adm. har startet arbeid med en IKT utviklingsplan som forelegges styret når den er klar. Planen skal 
kunne bidra til trygghet for at NKF tar strategisk riktige valg over tid m.t.p. leverandør(er) og innhold i 
tjenestene som ønskes.  

 
Lederutdanning 
Første pilotkurs ble gjennomført 8.-10. april med 12 deltakere og god respons. 

 
Anleggsarbeid 
Nå er det tre kampsportanlegg som er anbefalt godkjent av kampidrettsforbundene i fellesskap for 
programsatsingsmidler fra Kulturdepartementet; Kraft 2 i Tromsø, Lade idrettspark (Trondheim NTN 
taekwon-do klubb) og Inderøy (Røra taekwondo klubb).  
 
Varslingssaker 
Sakslogg ble fremlagt til orientering. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 63: 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.  

 

O-31  Idrettspolitiske saker 
 

 

 Dialogmøter/medlemsmøter 
Informasjon fra NIFs styrelederforum 28. april ble avgitt.  
Årsmøte i SFF er berammet til 24. mai og underlagsdokumentene er forelagt styret til info. 
NIFs idrettsledermøte avholdes parallelt med NKFs forbundsting. Presidenten deltar fredagen. 

 

 ETU problematikk i.f.t. ITF i Sverige 

Saken er omsider avklart i.h.t. avtale mellom partene som ble forelagt styret til orientering. 
 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 64: 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.  
 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/
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O-32 Seksjons-/komitesaker 

 
Status fra seksjonene 
Seksjonslederne ga en kort status i.f.t. overordnete viktige saker fra sin seksjon. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 65: 
Forbundsstyret tar orienteringen fra seksjonsstyrene til etterretning.  
 

 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

33 Økonomi 

 
Regnskap pr. mars forelå til behandling med kommentarrapport. 
Rammebudsjetter for 2017/2018 ble presentert både for fellesdrift med toppidrett og for seksjonene. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 66: 
Regnskapet h.i.å. med balanse tas til etterretning. Rammebudsjetter 2017-2018 godkjennes. 

 

34 Disiplinærsak 

 
Saksgrunnlag forelå i.f.t. sak knyttet til et av forbundets landslag.  

 
 Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 67: 

Forbundsstyret vedtar at NN ilegges en administrativ disiplinærforføyning ved irettesettelse samt 
utelukkelse i 3 uker fra eventuell nyinnmeldelse i en medlemsklubb i NKF.    

 

35 Forbundstinget 2016 

 
Det er ikke innkommet saker fra klubbene til behandling på forbundstinget. Forslag til tingberetning ble 
behandlet av forbundsstyret samt forslag til funksjonærer til tinget og valgkomité. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 68: 
Forslag til styrets tingberetning samt forslag til tingdirigenter, referenter, tellekorps, protokoll-
undertegnere og valgkomité godkjennes.  

 

 

_______________________________________ 

Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Øyvind Andreassen 

_______________________________________ 

Svanhild Sunde 

 

_______________________________________ 

Terje Kårstad 

 

_______________________________________ 

Line Gulbrandsen 

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

_______________________________________ 

Gunnar Nordahl 

 

 

_______________________________________ 

Per Chr. Garnæs 

 

_______________________________________ 

Morgan Nygård 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 


