
  
 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 06 – 2016/2018  
Tidspunkt:  Fredag/lørdag 21.-22. april 2017 kl. 17:00-20:15 og 09:00-11:45  
Sted:  Møllergata 39, Oslo 
 
DELTAKERE: 

President Trond Berg 

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

2. visepresident Øyvind Andreassen (kun fredag) 

Styremedlem Kjell Sivertsen  

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen (fra fredag kl. 19:00) 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold  

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF Knut Olav Brecke  

Styremedlem/seksjonsleder karate Kjell Jacobsen  

 
Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag Jacobsen 

Arrangementssjef Vegard Henriksen 

 
Meldt forfall: 

Styremedlem Line Gulbrandsen 

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 

Varamedlem Torgeir Haukebø 

Varamedlem MiRee Abrahamsen  

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter  Gunnar Nordahl 

 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 8 stemmeberettigede tilstede fredag og 7 lørdag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Sak  
FS16/17 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat samt behandle 

styrets habilitet 
Møteplan er fastsatt og følges. Referatet er godkjent pr. e-post og utlagt på 
nettsidene sammen med sakliste for dette møtet. En sak ble meldt til eventuelt om 
deltakelse i Oslo Pride. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Forbundsstyret 
fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 44 
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent med sak til evt. Styret finner ikke at 
noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles. Referat fra forrige styremøte 
bekreftes ved signering.  
 

FS17/17 Orienteringssaker  

 Det ble gitt info om personalforhold. 

 Oversikt varslingssaker h.i.å. 2017 forelå til info, herunder info om 
Idrettsstyrets vedtak om omgjøring av påtaleunnlatelse. 

 Info om Tryg Kampsport forsikringer m.m.  

 Status i.f.t. IKT arbeidet, arrangement, toppidrett, antidoping og søknader på 
utviklingsprogram ble avgitt m.m. 

 Info fra NIFs styrelederforum 22. mars samt kommende møter; 
Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) årsmøte 10. mai og NIFs 
ledermøte 12.-13. mai i Bodø. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 45 
Orienteringene ble tatt til etterretning. 
 

FS18/17 Regnskap pr. mars 2017 
Avstemt regnskap pr. februar samt foreløpig regnskap pr. mars ble fremlagt. 
Økonomien er god og under full kontroll. Foreløpig er det ikke de store 
bevegelsene regnskapsmessig men noter ønskes innarbeidet i rapportene 
fremover. Spørsmål om avsetninger på seksjonsnivå ble tatt opp. I tillegg ble 
forslag til nytt regulativ for reise og representasjon behandlet. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 46 
Regnskapet ble tatt til etterretning. Seksjonene får fullmakt til å foreta avsetninger 
tilsvarende opptil 10% av vedtatt driftsbudsjett pr. år. Utover dette må saken 
fremlegges forbundsstyret til godkjenning. Forbundets eget regulativ for reise og 
representasjon godkjennes med bruk av statens satser. 
 

FS19/17 Markedsplan  
Langtidsplanen, vedtatt av forbundstinget i juni 2016, inneholder mål under pkt. 
3.3 om økte markedsinntekter gjennom strategiske samarbeidspartnere/ 
sponsorer. Forslag til markedsplan ble presentert som et svar på hvordan det skal 
jobbes for å realisere langtidsplanens mål. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 



  
 

 

Vedtak 47 
Markedsplanen godkjennes og utlegges på forbundets nettsider sammen med 
øvrige utviklingsplaner. 
 

FS20/17 Stilartsavtaler KWF Norge og JKAN 

KWF Norge 
Kampsportforbundet har politianmeldt en karate leder som nå er oppgitt å ha en 
fremtredende posisjon i KWF Norge. Dersom dette medfører riktighet er det 
problematisk å opprettholde samarbeidsavtalen med KWF Norge. 
 
JKAN 
Det fremgår gjensidige forpliktelser i standard stilartsavtale. JKAN ser ut for å 
bryte noen av disse bevisst eller ubevisst og dette er det behov for nærmere 
avklaring på. Videre er karate seksjonen under press fra det internasjonale 
særforbundet for karate (WKF) i.f.t. promotering av karate vs. stilarter og det har 
blitt uklarheter rundt mulig arrangøravtale med JKAN i.f.m. NM. Balansegangen 
mellom internasjonale forbund og stilarter er utfordrende. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 48 

 Avtalen med KWF Norge må sies opp dersom den anmeldte leder ikke 
permitteres inntil Kampsportforbundet kan si seg ferdig med saken. KWF 
Norge får en rimelig tidsfrist til å ordne dette. GS bes om å effektuere 
vedtaket. 

 JKAN innkalles til møte med Kampsportforbundet for å få avklaring rundt 
samarbeidsavtalen og utfordringene med karate seksjonen. Karate 
seksjonsstyret bes om å behandle mulig NM arrangementsløsning, herunder 
slik at det fortsatt inviteres til ett samlet karate NM som ikke bryter med WKFs 
føringer. GS bistår seksjonsstyret. 

 
FS21/17 Planarbeidet i NKF  

GS presenterte adm. handlingsplan utledet fra tingvedtatt langtidsplan og ga 
status hittil i perioden for de viktigste sakene; 

 IKT arbeidet (Medlemssystem, aktivitetssystem, digitalisering, nettsider) 

 Kommunikasjons- og markedsarbeid (pressekit klubber, markedsorientering) 

 Trenerlisens 

 Landslag/talent og internasjonalt arbeid (regionalt utviklingsprogram) 

 Anlegg og funksjonshemmede  

 Arrangementsmanual (sportslig og økonomisk verdiskaping) 

 Aktivitetsplaner seksjoner  

 Ungdoms/kvinneprosjekt 

 Rent særforbund (antidoping) 

 Svart belte i ledelse (lederkurs, valgkomiteer, start- og oppf. møter m.m.) 

 Ny organisasjonsmodell (lover, nye idretter, sammenslutninger) 

 Planprosess og programerklæringer 
 
Videre ble resultatet av en NHO støttet scenarieprosess presentert. Denne kan 
med fordel benyttes i det kommende strategiarbeidet frem til tinget 2018, herunder 
i.f.m. ledermøtet i september.  
 



  
 

 

 
 
_______________________________________ 
Trond Berg 
 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen 

_______________________________________ 
Tore Bigseth 
 
_______________________________________ 
Rolf Magne Larsen 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 
 
_______________________________________ 
Kjell Jacobsen 
 

 
_______________________________________ 
Knut Olav Brecke 
 
_______________________________________ 
Inger Wold 
 

 

 
 
GS orienterte også om at han ønsket å invitere valgkomiteene til ledermøtet. 
Videre tok styret opp regien for planprosessen og fattet følgende enstemmige   
 
Vedtak 49 
Forbundsstyret ga sin tilslutning til adm. fokusområder og tok statusrapporten til 
etterretning. GS bes om å utarbeide forslag til program for ledermøtet til neste 
styremøte. Ny planprosess frem mot tinget 2018 igangsettes hvor det tas høyde 
for en 6 års overordnet plan med programerklæringer fra hvert styre. Det skal 
settes smarte mål som er evaluerbare. Det kan legges opp til at forbundsstyret tar 
ansvar for å eie og fasilitere rekrutteringsarbeidet i organisasjonen mens 
seksjonsstyrene utfordres på langsiktige aktivitetsplaner. Nærmere forslag til 
mandat/sammensetning for en plankomité skal utarbeides og behandles i styret 
pr. e-post møte.  
 

FS22/17 Eventuelt 
Deltakelse i Oslo Pride 
GS orienterte om forespørsel vedrørende deltakelse i Oslo Prides parade 25. juni 
kl. 13:00. Rådet fra NIF er at deltakelse er en god markering av forbundets 
inkludering av alle uavhengig av seksuell orientering.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 50 
Med utgangspunkt i egen langtidsplan støtter Kampsportforbundet NIFs 
inkluderingspolicy og åpner for representativ deltakelse i Oslo Pride sammen med 
Judoforbundet og øvrige fra NIF, idrettskretser og særforbund. Dette for å markere  
forbundets inkludering av alle uavhengig av seksuell orientering. 
 


