
  

 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 04 – 2016/2018  
Tidspunkt:  Fredag/lørdag 2.-3. des. 2016 kl. 18:00-21:00 og 09:00-12:00  

Sted:  Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo 
 

DELTAKERE: 

President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth  

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  

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter  Gunnar Nordahl 

 

Gjester: 

Idrettstyremedlem Sondre S. Gullord 

Styremedlem/kommunikasjonsansvarlig for 

det norske MMA forbundet (NMMAF) 

Thomas Rye-Eriksen (på sak FS21/16) 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

Organisasjonssjef Martin K. Nielsen 

 

Meldt forfall: 

Styremedlem/seksjonsleder karate Kjell Jacobsen  

Varamedlem MiRee Abrahamsen 

Varamedlem Torgeir Haukebø 

 

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede tilstede. 

 
 
 

Sak Tittel og orientering 
FS19/16 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og forrige møtereferat samt 

avklaring av habilitet  
 
Forrige møtereferat er godkjent pr. e-post. Det var én sak til eventuelt om 
godkjenning av ny revidert avtale med Olympiatoppen. Styret vurderte sin 
habilitet i.f.t. sakene. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 19 

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



  

 

 

FS20/16 MMA og mulig søknad til NIF 

Forrige tingperiodes organisasjonsutvalg, oppnevnt av forbundsstyret, 
behandlet spørsmålet om organisatorisk retning og hvorvidt MMA, thai boxing og 
flere kampsporter skulle kunne innlemmes i Norges Kampsportforbund (NKF). 
Forbundsstyret godkjente organisasjonsutvalgets innstillinger og etter dette har 
det vært arbeidet for å legge til rette for å kunne ta opp flere kampsporter. 

Thomas Rye-Eriksen fikk fremlegge informasjon om MMA og dens utvikling og 
tok imot spørsmål fra både forbundsstyret og Sondre Gullord fra Idrettsstyret. 
Deretter tok styret opp til behandling hvordan NKF burde forholde seg i det 
videre til MMA og Norges idrettsforbund. Forbundsstyret fattet følgende 
enstemmige 

Vedtak 20 

Forbundsstyret ønsker å få frem fakta- og kunnskapsbasert informasjon med 
bilder/film til Idrettsstyret i nærmere samarbeid med MMA forbundet og Sondre 
Gullord. Styrets intensjon er å legge forholdene til rette for at MMA og flere 
kampsporter skal kunne tas opp i Norges idrettsforbund. Det settes samtidig 
krav til at MMA forbundet avholder generalforsamling og foretar nyvalg av styre 
samt skiller kommersielle aktører fra foreninger. 
 

FS21/16 Orienterings- og høringssaker 
Det ble gitt orientering om følgende administrative og idrettspolitiske saker; 

- Oppfølging av vedtak i FSsak 13/16 om KukSoolWon 
- To nye stilartsavtaler er inngått. Forbundet har nå 26 avtaler. 
- Info om post 2 og 3 tilskuddene fra NIF 
- Saksfremlegg til seksjonene 
- Oslo tingrett har avgitt kjennelse i stevningen av NKF som forbundet vant 

og saksøker må betale saksomkostningene 
- Det er innkommet forslag på kandidat til hedersbevis i NKF som er 

oversendt innstillingsjuryen for behandling 
- Representasjon på Norsk Narkotikapolitiforeningsårskonferanse 
- Representasjon på WKF kongressen under karate VM 
- Idrettspresidenten tilstede under NM i taekwondo WTF 
- NIF styrelederforum avholdt 9. nov.  
- SFF medlemsmøte avholdt 30. nov., nå er alle særforbundene tilsluttet 
- Høringsbrev fra NIF på rapport fra evalueringsutvalget for idrettens felles 

IKT systemer med høringsfrist 5. des. Forslag til høringssvar fra NKF 
forelå til behandling 
 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 21 

Forbundsstyret tok orienteringssakene til etterretning. Høringssvar til NIF på 
rapporten fra evalueringsutvalget for IKT ble godkjent for innsending. 
 

FS22/16 Orientering fra seksjonene 
Seksjonslederne hadde innsendt skriftlige rapporter som ble utdypet etter behov 
i styremøtet. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 22 

Orienteringene fra seksjonene ble tatt til etterretning..  
 



  

 

 

FS23/16 Varslingssaker/Lørenskog karate klubb 
Oversikt over varslingssaker forelå til orientering for styret, herunder status i.f.t. 
Lørenskog Karate Klubb som ble tatt under administrasjon av Akershus 
idrettskrets i mars mnd. Klubbens nyvalgte styre har ikke ferdigbehandlet 
hvordan de vil ta tak i en evt. påtale for idrettens domsutvalg. Forbundsstyret 
fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 23 

Forbundsstyret tar orienteringen om varslingssakene til etterretning. Med 
utgangspunkt i langtidsplanens pkt. 2.4 forventer forbundsstyret at det nyvalgte 
klubbstyret reiser påtale mot det tidligere klubbstyret til idrettens domsutvalg. 
Dersom dette ikke skjer i.l.a. januar reises påtale fra NKFs side mot både det 
nye og gamle klubbstyret. Generalsekretæren gis fullmakt til å iverksette dette i 
samråd med forbundets advokat. 
 

FS24/16 Utviklingsprogram for konkurranseidretter 
Det er meldt ønske og behov for en stimuleringsordning for klubber/seksjoner 
som også har aktiviteter som ikke inngår i NKFs eksisterende landslags- og 
toppidrettsaktiviteter. Med dette som utgangspunkt er det utarbeidet forslag til 
konseptualisering av et utviklingsprogram for konkurranseidretter generelt. Her 
settes det krav til årsplanbeskrivelse, utviklingsplan pr. utøver, bruk av 
treningsdagbok og det å inngå i forebyggende arbeid i.f.t. kosthold og 
antidoping. Sportssjefen administrerer ordningen. I tillegg ble det sett på 
justeringer av eksisterende utviklingsordninger for komiteer, utvalg og seksjoner 
innen NKF. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 24 

Forbundsstyret gir sin tilslutning til utviklingsprogram for konkurranseidretter som 
seksjonene kan søke om og som finansieres gjennom ubrukte post 3 midler 
samt friske midler i.f.m. økning av forbundsavgiften fra 2017. Ordningen 
administreres av sportssjefen som setter de faglige krav.  
Eksisterende utviklingsordninger for komiteer, utvalg og seksjoner innen NKF 
justeres til følgende; 
 
For idrett innen seksjon;  
– over 200 stk. i min. 3 klubber utløser komitéstatus og kr. 25.000 årlig fra 
fellesdrift   
– over 750 stk. i min. 10 klubber utløser utvalgstatus (kan bli organisert direkte 
under forbundsstyret der dette er hensiktsmessig) og kr. 50.000 ekstra fra 
fellesdrift  
– over 1.500 stk. i 20 klubber utløser seksjonsstatus og økonomiske rettigheter 
som seksjon (kontingent og aktivitetsinntekter samt andel av post 3)  
 
40% av forbundsavgiften går til felles toppidrett uavhengig av idrettstilhørighet 
og utgjør NKFs egenandel til Olympiatoppen  
 

FS25/16 Oppfølging samarbeid med stilarter 
Formålet med eksisterende samarbeidsavtaler med stilartene er å effektivisere 
partenes tjenester til medlemsklubbene slik at deres rammevilkår optimaliseres 
og forholdene for rekruttering og vekst forbedres. Det er en vinn-vinn strategi å 
gjøre hverandre gode i partssamarbeidet. Samtidig er det klare føringer fra de 
internasjonale særforbund NKF står tilsluttet som avgrenser mulighetsrommet 
for samarbeid. Begrensninger og muligheter ble diskutert for å stake ut en 
strategisk retning for forbundets videre oppfølging og samarbeid med stilartene. 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 



  

 

 

Vedtak 25 

Forbundsstyret åpner for at seksjonene kan kjøpe tjenester fra stilarts-
organisasjoner med samarbeidsavtale f.eks. innenfor følgende områder; 

- Dommer- og trenerutdanning inn i graderingskrav 
- Kurs- og utdanningstiltak registreres i NIFs databaser 
- Registrert medlemsvekst i stilarten  
- Samordnet utstyrssalg 
- Samarbeid i konfliktsaker på klubbnivå 

Dette som et ledd i å realisere langtidsplanens mål og strategier samt formålet 
som ligger i standard samarbeidsavtale. 

Seksjonsstyrene bes om å etablere en målsetning og strategi for nærmere 
involvering/ avklaring av stilartsgrupperingene innen seksjonen sin, herunder 
vurdere kjøp og prising av tjenester som kan være ønsket for fellesskapet som 
seksjonsstyret representerer.  

I styrebehandling av evt. konkrete økonomiske interaksjoner mellom seksjon og 
stilart er det viktig å påse at styremedlem må erklæres inhabil dersom 
vedkommende også sitter i stilartens ledelse.  
 

FS26/16 Toppidrettsplan 2017 
Sportssjefen hadde utarbeidet forslag til mål og uttakskrav for 2017 som forelå til 
behandling. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 26 

Toppidrettsplanen med mål og uttakskrav for 2017 godkjennes. 
 

FS27/16 Utvalg for internasjonalt arbeid 
Med utgangspunkt i den vedtatte utviklingsplanen for toppidrett og internasjonalt 
arbeid fremla Presidenten forslag til medlemmer i et utvalg for internasjonalt 
arbeid samt et forslag til mandat; 
 

Mandat for internasjonalt utvalg    

Utvalget oppnevnes av forbundsstyret og skal utgjøre et koordinerende organ for 

internasjonalt arbeid i forbundet på tvers av seksjonene og de internasjonale 

særforbund Kampsportforbundet står tilsluttet.   

Utvalget er forbundets fagorgan i saker som gjelder internasjonal kampsport. Utvalget 

skal holde seg kjent med «Utviklingsplanen for toppidrett og internasjonalt arbeid».  

Det stilles administrativ sekretærbistand til rådighet gjennom sportssjef som i 

samarbeid med Presidenten forbereder utvalgsmøtene med saksliste og saksfremlegg.  

Utvalget skal:  

* Søke innflytelse/internasjonale posisjoner   

* Koordinere deltagelse på internasjonale møter/kongresser     

* Tilrettelegge for internasjonal skolering/utdanning   

* Søke internasjonalt samarbeid og påvirkning  

* Arbeide for å realisere mål og delmål i utviklingsplanen på ovennevnte områder  

 

Fullmakter   

Utvalget avholder møter når Presidenten eller et flertall av utvalgets medlemmer finner 

det nødvendig.  Utvalget kan fremlegge saker innenfor sitt område for både 

seksjonsstyrer og forbundsstyret, herunder også fremme budsjettbehov for å realisere 

mål og strategier.  

 



  

 

 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 27 

Mandatet for internasjonalt utvalg godkjennes og et utvalg for koordinering av 
internasjonalt arbeid oppnevnes bestående av; 
Trond Berg, Knut Olav Brecke, Rolf Magne Larsen, Kjell Jacobsen og Miree 
Abrahamsen.  
 

FS28/16 Økonomi 
Regnskap pr. oktober  
Regnskap pr. oktober totalt sett og for fellesdrift/toppidrett forelå til behandling. 
Det styres mot et bedre resultat enn budsjett for å redusere tæring på 
egenkapital, og foreløpig ligger forbundet i rute for dette. Det knyttes imidlertid 
usikkerhet til inntektssiden i.f.t. momskompensasjonen som kommer i desember.  
 
Budsjett 2017  
Med bakgrunn i plangjennomgangen på forrige styremøte har administrasjonen 
utarbeidet en egen handlingsplan på detaljnivå. Følgende peker seg ut som 
prioriteringsområder i budsjettet for 2017 som skal utarbeides og fremlegges på 
neste styremøte;  
- IKT arbeidet (medlemssystem, aktivitetssystem, digitalisering og nettsider)   
som støtte for organisasjons- og klubbutvikling  
-  Kommunikasjons- og markedsarbeid, planer, tiltak og investeringer  
-  Utviklingsprogrammet for konkurranseaktivitet (jf. sak 24/16)  
-  Trenerlisens og «den store kurshelgen»  
 
Til seksjonene anbefaler generalsekretæren at fokus holdes på aktivitetsplaner, 
dommerutvikling og Sportdata funksjonæropplæring.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 28 

Regnskapet med balanse pr. oktober tas til etterretning. Styret ga sin tilslutning 
til de foreløpige prioriteringene som kan inngå i budsjettprosessen for 2017. 
 

FS29/16 Eventuelt 
Følgende sak var innmeldt under godkjenning av sakslisten; Ny revidert 
samarbeidsavtale med Olympiatoppen for 2017-2020. Det var foreslått noen få 
endringer i avtalen fra administrasjonens side.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 29 

Fremlagte samarbeidsavtale mellom Olympiatoppen og NKF godkjennes med 
endringene som foreslått av administrasjonen. 
 

 

 

 

_______________________________________ 

Trond Berg 

_______________________________________ 

Tore Bigseth 



  

 

 

 

_______________________________________ 

Øyvind Andreassen 

 

_______________________________________ 

Rolf Magne Larsen 

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

_______________________________________ 

Line Gulbrandsen 

 

_______________________________________ 

Gunnar Nordahl 

 

 

_______________________________________ 

Knut Olav Brecke 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 

_______________________________________ 

Per Christian Garnæs 

 


