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REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 10 – 2014/16 

 
Sted: Radisson Blu, Krakow 

Tid: Lørdag 5. desember 2015 kl. 09:00-15:15 

 

 

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 

IKT rådgiver Pål Erik Hansen 

 

Fra administrasjonen: 
Generalsekretær Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag O. Jacobsen 

Rådgiver Martin K.Nielsen 

 

Meldt forfall: 
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF Gunnar Nordahl 

1. visepresident Tore Bigseth   

  

 

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 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 09 av 9.-10. oktober 2015 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering.  

Følgende ble innmeldt til behandling; Justering av stevnereglement på karate. 

Saklisten ble enstemmig godkjent. 

 

 
 

Rapporterings-/orienteringssaker: 

 
O-21 Adm. saker 

    
Nytt organisasjonskart 
Ble presentert på bakgrunn av innplassering av kampsporter på forrige møte! 
 
Barneidrettsbestemmelser  
Revidert brosjyre er godkjent av NIF og utlagt på nettet:  
http://kampsport.no/wp-content/uploads/2015/07/NKF-barneidrettsbestemmelser.pdf  
 
IKT 
SportData stevneprogram er gjennomprøvd live på flere stevner og intensivt kurs ble avholdt lørdag 31. 
okt. på Comfort Runway Gardermoen for alle seksjoner med ca. 40 deltakere. Terminlisten på 
kampsport.no utskiftes og alle påmeldinger skjer i SportData fra nyttår.  
 
IKT rådgiver Pål Erik Hansen viste til møte med SportData 30. oktober om utvikling av medlemssystem 
og ga en utførlig presentasjon til styrets orientering.  

 
Lederutdanning 
Adm. orienterte om status og tar sikte på en pilotkjøring over nyttår. 
 
Valgkomitékurs 
Ble avholdt 13.-14. november. 
 
Status anleggsarbeid 
Adm. orienterte. 
 
Strategisk samarbeid og utstyrssponsor 
Adm. ga info om mulig samarbeidsavtale med Tryg samt om status i.f.t. utstyrssponsing/barteravtale. 
Sistnevnte tas opp til godkjenning på neste styremøte. 

 
Status kongepokalfordeling o.a. samt toppidrettsarbeid 
Adm. presenterte status for kongepokalfordelingen 2016, herunder at vilkår om 3 stevner pr. år 
forutsetter terminlistefesting. Seksjonene ble også oppfordret til å vurdere krav om deltakelse på min. 1 
stevne innen seksjonen for å kunne delta på NM samt å arrangere landsmesterskap parallelt med NM 
som lavterskeltiltak. Videre ble det presentert en justering med karantenetid på overgangsordning 
mellom klubber som vil bli publisert på nettet samt justering av tekst i stevnereglementets kap. 10 fra 
forrige styremøte. 
Det ble videre orientert om søknaden til Olympiatoppen for 2016 samt om mulig karate 
landslagsprosjekt mot Tokyo OL under forutsetning av finansiering. 

 
 Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 50: 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.  
 

O-22  Idrettspolitiske saker 

 

 Idrettsstyrets oppfølgingsansvar 
NKF er tildelt Sondre Sande Gullord som fadder fra Idrettsstyret. Han har bedt om å bli invitert til 
neste styremøte. 
 

http://kampsport.no/wp-content/uploads/2015/07/NKF-barneidrettsbestemmelser.pdf
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 NIF har informert om de fastlagte tidspunktene og stedene for ledermøtene i inneværende 
tingperiode, samt for Idrettstinget i 2019. 
 

 Møter i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) og Norges idrettsforbund (NIF) 
Presidenten viste til orienteringer fra SFF møter 28. okt. og 24. nov. samt til NIF dialogmøte 5. nov. 

 

 Retningslinjer for sikkerhet og helse innen kampidrettene 
Adm. orienterte om arbeidet med retningslinjer, jf. vedtak 42 i tidligere møte. 

 

 Høring knockout forskriften 
NIF og kampidrettsforbundene har i fellesskap gitt høringssvar til Kulturdepartementet (KUD) vedr. 
klagenemd. Det tas sikte på tilsvarende i.f.t. høring nr. 2.  
 

 Representasjon på idrettskretsting  

Det er åpnet for deltakelse på Hordaland idrettskrets sitt ting for særforbund som ikke har 
særkretser/regioner, basert på søknad. NKF har søkt for Øyvind Andreassen som representant med 
tilhørighet i idrettslag innen fylket.   
 

 Sverige är fullvärdiga medlemmar i ETU (2015-10-20 19:30) 
Den Internationella konflikten mellan Svenska och Europeiska Taekwondo Förbunden är nu över. 
Onsdagen den 14 oktober 2015 träffade Johan Nilsson, Ordförande för Svenska 
Taekwondoförbundet (STF) och Sakis Pragalos, Europeiska Taekwondo Unionen (ETU) varandra 
på inbjudan av ordförande för Svenska Olympiska Kommittén (SOK) i Stockholm. Mötet resulterade 
i att man enades om en lösning där Svenska Taekwondoförbundet inte behöver utesluta 4000 
medlemmar, utan istället fortsättningsvis kan samla all taekwondo under ett och samma paraply. 
 

 WTF Global Membership Licences (GMS)  

WTF ønsker tilgang til NKFs medlemsregister men dette krever bl.a. samtykke fra den enkelte. 
Adm. la frem forslag til svarbrev til WTF for styrebehandling. 

 

 Status varslingssaker 

GS ga en muntlig status. 
 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 51: 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. GS får fullmakt til å utarbeide høringssvar til knockout 
forskriften i overensstemmelse med vedlegg 5 i fremlagte saksdokument. Denne utsendes 
forbundsstyret for evt. innspill straks den foreligger. Foreslåtte svar til WTF i.f.t. Global Membership 
Licences godkjennes.  
  
 

O-23  Seksjons-/komitesaker 

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

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 52: 
Forbundsstyret tar orienteringen fra seksjonsstyrene til etterretning.  

 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

26  Økonomi 

 
Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. oktober 2015 forelå til behandling samt søknader fra 
seksjoner om ekstraordinær tildeling fra post 3 fond, ITF kr. 30.000 og fleridrett kr. 60.000,- . Nytt 
oppsett for budsjett- og regnskapsoppsett ble det orientert om samt om nye skatteregler for 
kjøregodtgjørelse innenfor Statens Regulativ. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
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Vedtak 53: 
Regnskapet med balanse og kommentarrapport pr. oktober tas til etterretning. Søknader om 
ekstraordinære tildelinger til taekwon-do ITF seksjonen og fleridretts seksjonen godkjennes. 
Forbundsstyret innfører unntak i.f.t. Statens Regulativ på km. satsen som settes til kr. 3.80.  

 
27 Forbundstinget 2016 

 
 Reiseutgiftsfordeling og/eller andre økonomiske incentiver 

Forbundstinget avholdes 4.-5. juni neste år. Dette er forbundets høyeste organ og møteplass for 
klubbene. Det er ønskelig å få flere medlemsklubber til å delta. For å stimulere til større deltakelse 
er økonomiske virkemidler en mulighet. GS fremla forslag til behandling.  

 

 Program for tinget  
Tinget avholdes på Comfort Runway Hotel Gardermoen. Stilartene innen seksjonene foreslås 
invitert til å ha sine årsmøter der og programforslaget tar høyde for dette. 

 

 NIFs lovnormer for særforbund  
Disse ble endret på siste idrettsting og NKF må hensynta dette ved lovendringer på forbundstinget. 
GS har igangsatt et revisjonsarbeid og vil fremlegge forslag til lovrevisjon på neste styremøte.  
 

 Sanksjonsreglement  
Foreløpig forslag forelå til info. Det foreslås at sanksjons- og ankeutvalgene består av leder, 2 
medlemmer og 1 varamedlem og at leder fortrinnsvis må være jurist. 

 

 Forslag til langtidsplan  
Denne er utsendt til behandling i ressursgruppe. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 54: 
Reiseutgiftsfordeling skal praktiseres til forbundstinget 2016 men også suppleres med økonomisk støtte 
utifra adm. fremlagte modell. Seksjonsstyrene pålegges å avklare sin del av dette i god tid før 1. april. 
GS får fullmakt til å bestemme programmet for tinget med utgangspunkt i fremlagte forslag. Lover, 
sanksjonsreglement og langtidsplan behandles på neste styremøte. Sanksjonsreglementet utlegges til 
høring i seksjonene og langtidsplanen utlegges til høring i seksjonene og stilartene samt åpen høring i 
organisasjonen over nyttår. 

 
 

Eventuelt: 
 

28 Justering av stevnereglement på karate 

 
Seksjonsleder for karate presenterte endringsforslag til §8 og 12 i stevnereglementet: 
 
 § 8 Påmelding 

                8.4 Bøter i forbindelse med påmelding til stevner (gjelder ikke taekwon-do ITF):  

                         For sen påmelding etter denne fristen gir følgende påmeldingsgebyr:  
                        Innen 2 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 2 x startavgift.  
                         Innen 4 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 4 x startavgift.  
                 Innen 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 6 x startavgift. 

Legges til:  
Etter 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist, men innen dagen før stevnestart: 8 x startavgift. 

 
§ 12 Loddtrekning karate: 

12.3 Det må stille minimum 2 utøvere/lag til start i alle klasser for at konkurransen innen disse skal kunne 
avvikles.  
Endres slik: 

12.3 Karate NM: det må stille minimum 2 utøvere/lag til start i alle klasser for at konkurransen innen disse 
skal kunne avvikles. Regionale/lokale stevner: det må stille minimum 4 utøvere/lag til start i alle klasser for 
at konkurransen innen disse skal kunne avvikles, så lenge det lar seg gjøre.  

             

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 55: 
Endringsforslagene fra karate i stevnereglementet godkjennes. 
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_______________________________________ 

Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Øyvind Andreassen 

_______________________________________ 

Svanhild Sunde 

 

_______________________________________ 

Terje Kårstad 

 

_______________________________________ 

Line Gulbrandsen 

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 

 

 

_______________________________________ 

Per Chr. Garnæs 

 

_______________________________________ 

Morgan Nygård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


