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REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 11 – 2014/16 

 
Sted: Forbundskontoret, Ullevål stadion 

Tid: Fredag 4. mars kl. 18:00 – 21:00 og  

lørdag 5. mars kl. 09:00 – 13:00 

 

 

DELTAKERE: 
President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth   

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 

Varamedlem/nestleder karate Åge Thoen (o-saker fredag til kl. 20:00) 

Idrettsstyremedlem Sondre Sande Gullord (fredag) 

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 

  

 

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 10 av 4.-5. desember 2015 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering.  

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

 

 
 

Rapporterings-/orienteringssaker:    

 
O-27  Adm. saker 

 

    

 IKT 
SportData SET Online stevnesystem:  

Taekwondo ITF har kjørt mesterskap i februar med hjelp av SET systemet. Alt fra online påmelding til 

gjennomføring under selve stevnet og bruk av det trådløse poengsystemet fungerte 100 % uten noen 
problemer. SET systemet skal også benyttes på karate NM 11.-13. mars. 
 
MySoft medlemssystem: 
Det er utlagt informasjon på NKFs nettsider om at det arbeides for et nytt og bedre administrasjons-
verktøy på sikt. Ettersom det er krav om integrasjon med idrettens sentrale database er idrettsforbundet 
sterkt involvert i prosessen. Adm. har igangsatt et arbeid med å utarbeide en IKT utviklingsplan som 
forelegges styret når den er klar.  

 

 Lederutdanning 
Utvikling av rammeverk for lederstige er på plass og første pilotkurs er berammet 8. april. 
 

 Anleggsarbeid 
Veilederen for bygging av kampidrettsanlegg er ferdigstilt og finnes på NKFs nettsider. 
Det er utdelt programsatsingsmidler til studentsamskipnaden i Tromsø sitt Kraft2 prosjekt som 
inneholder en dedikert kampidrettshall. Videre er søknad fra Trondheim taekwon-Do klubb om bygging 
av anlegg på Lade p.t. til behandling i departementet. Etterskrift; Denne er nå godkjent, jf. 
http://kampsport.no/forbund/takk-til-kulturministeren/  
Det er levert innspill til de fleste idrettskretsers anleggsplaner og dermed fylkeskommunale prosesser.  
 

 Strategisk samarbeid og utstyrssponsor 
Info om avtalen med Tryg Forsikring er utlagt på nettet.  
Fighter Sport AS sin utstyrsavtale (barteravtale) utgikk ved årsslutt og det er innhentet flere 
konkurrerende tilbud som ble fremlagt for styret. 

 
 Status barnefestivaler 2015 

Oversikt over deltakelsen på fjorårets barnefestivaler ble fremlagt. Det er utlyst og engasjert 4-5 
«trainees» for å forsterke aktivitetsleder korpset for disse. Det ble også presentert en mulighet til å 
benytte arenaen til å drive forebyggende antimobbearbeid samt utvide dette til en større 
forbundsaktivitet sammen med seksjonene. Ottar Vassenden presenterte konseptet. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 56: 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. GS gis fullmakt til å inngå ny barteravtale. Adm. bes om 
å jobbe videre med mulig antimobbeprosjekt, forankre i seksjoner og søke post 3 fondsmidler til tiltaket. 

 

O-28  Idrettspolitiske saker 
 

 

 Dialogmøter/medlemsmøter 
Informasjon fra medlemsmøte 2. mars i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) ble presentert. 
Det er innsendt saker til SFF om 1) §28 i NIFs lovnorm for særforbund samt 2) enhetlig praksis i.f.t. 
representasjonsrett på idrettskretsting. 
 

 

http://kampsport.no/forbund/klubbadmin-og-ny-losning/
http://kampsport.no/wp-content/uploads/2015/09/Anleggsveileder-Kampidrettene.pdf
http://kampsport.no/forbund/takk-til-kulturministeren/
http://kampsport.no/forbund/tryg-forsikring-samarbeid/
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 Retningslinjer for sikkerhet og helse innen kampidrettene 
Adm. har hatt løpende dialog og samarbeid med NIF og kampidrettsforbundene vedrørende innholdet i 
forslaget til retningslinjer for sikkerhet og helse i.h.t. vedtak fra Idrettstinget. Arbeidet fortsetter. 

 

 Høring knockout forskriften, del 2 samt høring vedr. opprettelse av klagenemd 
Høringssvar er samordnet med NIF og øvrige forbund med KO-idretter til knockout forskriften, del 2. Det 
er videre kommet høring om opprettelse av klagenemd for Knockoutnemda som skal bestå av tre 
personer; en jurist, en medisinsk fagkyndig og en kampidrettsfaglig person. Sammen med NIF ble dette 
koordinert innen fristdato 4. mars.    

 

 Representasjon på idrettskretsting  

GS redegjorde for representasjonsrett og muligheter til å være representert på idrettskretsting. 
Idrettsstyrets forslag til lagsrepresentasjon ble overraskende nedstemt på Idrettstinget og det er derfor 
ikke noe ensrettet representasjonsopplegg for særidrettene på idrettskretstingene, jf. første kulepkt. 

 

 Status varslings- og konfliktsaker 

GS redegjorde for arbeidet med konflikt- og varslingssaker og at dette arbeidet tas på alvor. 
 

 WTF Global Membership Licences (GMS)  

Det har ikke kommet tilsvar på NKFs svarbrev i.f.t. WTFs krav om å få tilsendt medlemsdata. 
 

 ETU problematikk i.f.t. ITF i Sverige 

President og GS avholdt et tlf.møte 24. februar med Svenska Taekwondo Forbundet (STF)s styreleder, 
Johan Nilsson. ETU og STF har inngått en overenskomst om at STF skal endre sine lover slik at ITF 
ikke får øve innflytelse på valg og vedtak knyttet til den olympiske taekwondo. STF har likevel blitt 
preliminært suspendert fra WTF. Avgjørelsen er anket. Videre har en ny aktør, Svenska Taekwondo 
Union (STU), blitt tatt opp i ETU som «provisional member». Det er STF som har støtte fra den 
nasjonale olympiske komitéen samt Riksidretttsforbundet og de er innstilt på å ta saken til idrettens 
domstol i Sveits.  

 
Videre har ETU gått ut med varsel om at ingen klubber og utøvere innen de nasjonale 
medlemsforbundene får ha idrettslig samkvem med organisasjoner som ikke er anerkjent eller godkjent 
av WTF, ETU eller medlemsforbundet selv. Internasjonale særforbunds evt. innskrenkninger og mulige 
inngrep i nasjonale særforbund er diskutabelt lovmessig og kan med fordel sees nærmere på. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 57: 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Adm. følger opp og koordinerer idrettskrets-
representasjon der det er mulig å være representert. GS bes om å sjekke ut evt. lovendringsforslag som 
sikrer NKF i.f.t. internasjonale særforbunds krav. 
 

O-29 Seksjons-/komitesaker 

 

 Status fra seksjonene 
Seksjonslederne ga kort status i.f.t. overordnete viktige saker fra sin seksjon. Det kan være aktuelt å 
utarbeide en fast rapporteringsmal til forbundsstyret. 

 

 Justering av stevnereglement 
På forrige styremøte la seksjonsleder for karate frem forslag til endring av stevnereglementets § 17. 
Imidlertid ble noe tekst uteglemt i forslaget fra karate som ønskes korrigert nå. 

 

 Bærekraftige stevner 
Adm. har utarbeidet oversikt over hvordan seksjonenes innretning i.f.t. stevner praktiseres, herunder 
med forslag om evt. bruk av sikringsfond istedenfor arrangørstøtte. Dette er ment som et innlegg til 
seksjonene som kan sees nærmere på i seksjonsstyrenes arbeid samt også for å få korrigert evt. 
feiloppfatninger i.f.t. seksjonenes praksis på området. 

 

 Avtale med Confucius instituttet 
Fleridrett seksjonen har på styremøtet 22. februar vurdert inngåelse av avtale med Confucius instituttet 
om samarbeid i.f.t. wushu. Avtalen er nå inngått. 

 

 Klagesak i karate seksjonen på styremedlem 
Det er innkommet en klage på styremedlem i karate seksjonen. Saken skal opp til styrebehandling i 
seksjonen 12. mars. 
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Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 58: 
Forbundsstyret tar orienteringen fra seksjonsstyrene til etterretning. Stevnereglementet justeres slik; 
På karate NM utdeles to bronsemedaljer i alle klasser. På regionale/lokaler stevner utdeles en bronsemedalje dvs. 

det skal gjennomføres en finalekamp om bronsemedalje.  

I fullkontakt er det alltid to bronsemedaljer på alle stevner. To utøvere skal ikke gå en kamp etter å ha tapt i en 

semifinale. 

Seksjonsstyrene bes om å se nærmere på sin praksis i.f.t. stevnearrangører (herunder 
påmeldingsavgift) og vurdere evt. sikringsfond som tiltak. 
 

 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

29 Ankesak 

 
Dommerkomitéen innen taekwondo WTF har i brev av 28. august inndratt en coachlisens. Saken ble 
anket til seksjonsstyret som i vedtak 6. oktober ikke tok anken til følge. Deretter har beslutningen blitt 
anket til forbundsstyret som siste instans. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 59: 
Forbundsstyret har, som siste ankeinstans i saken, vedtatt at anken ikke tas til følge.  
 
Vedtaket er gjort etter en helhetlig vurdering og fattet med hjemmel i eksisterende kampreglement. Slik 
det fremgår av nevnte bestemmelser, oppstilles det særlige krav for å kunne inneha coachlisens. 
Norges Kampsportforbund har et tydelig verdigrunnlag. Alle som oppsøker en kampsportklubb og/eller 
stevne skal oppleve trygghet, og vi har et ansvar for både å sikre at vi er en trygg arena og å formidle 
dette tydelig. Derfor tar forbundet alle varslingssaker om brudd på våre verdier og utøvernes trygghet på 
største alvor. Av samme grunn må vi stille høye krav til dem som representerer kampsportforbundet, og 
med det stille høye krav til dem som får lisens som coacher på våre stevner. Coachlisens innebærer tillit 
som representant for idretten og er ikke en rettighet alle trenere har krav på. 
 
I denne saken har vi mottatt varslinger av alvorlig art, som vi har tatt på største alvor. Varslingene gjaldt 
brudd på idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Retningslinjene definerer 
risikosituasjoner, og er blant annet gitt for å beskytte mindreårige mot situasjoner der det er økt risiko for 
seksuell trakassering og overgrep. Forbundet er pålagt et særlig ansvar for å sikre etterlevelsen av 
retningslinjene innenfor sin organisasjon. 
 
Forbundsstyret har vurdert saken, der varslingens innhold og trenerens motsvar, samt underordnete 
organers beslutninger i saken og innholdet i trenerens anker, ble vurdert opp mot bestemmelsene i 
kampreglementet. Etter forbundsstyrets mening har treneren utvist manglende dømmekraft i flere 
situasjoner og særlig ved å ha satt seg i risikosituasjoner hvor idrettens retningslinjer har blitt utfordret. 
Vedkommende har ikke lenger den nødvendige tillit til å inneha lisens som coach. 

 

30 Toppidrett 

 

 Rio OL og zikavirus - Vi forholder oss til de rådene vi får fra Olympiatoppen i forbindelse med OL. 
 

 European Olympic Qualification and Rule 41 in the Olympic Charter: 
WTF reglene bør være det samme som IOC har med tre års karantene for utøvere som skifter 
nasjonalitet. Dette er bakgrunnen for at NIF/OLT har sendt brev til WTF.  
 

 Utviklingsplan for toppidrett  
Denne ble behandlet som overordnet styringsredskap for styret i.f.t. toppidretten og som sportsjefen 
må hensynta i.f.t. sine årlige operative handlingsplaner for landslagene og toppidretten. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 60: 
Fremlagte utviklingsplan for toppidrett vedtas. Øvrig orientering vedrørende toppidretten tas til 
etterretning.  
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31 Økonomi 

 
Regnskap 2015 
Fullstendig årsregnskap 2015 med balanse, noter og prinsipper, økonomisk årsberetning og forslag til 
disposisjoner forelå til godkjenning. Revisjon ble foretatt 16. februar og kontrollkomitéen har allerede 
avgitt sin beretning. 
 
Budsjett 2016 
Budsjettforslag fra seksjoner samt fellesdrift med toppidrett forelå til behandling.  
 
Fordelingsprinsipper og forslag om utviklingsfond 
GS orienterte om gjeldende rammer og muligheter for økonomiske fordelinger samt fremla forslag om 
utviklingsfond som etterspurt på forrige styremøte. 

 
Søknad om ekstraordinær tildeling post 3 fond 
Taekwondo WTF seksjonen har søkt om ekstraordinær tildeling på kr. 100.000,- til et motivasjonskurs, 
der en gruppe med utøvere fra landslaget eller andre kvalifiserte utøvere skal reise rundt og 
gjennomføre kurs. Styret behandlet søknaden.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 61: 
Årsregnskapet 2015 med balanse, noter, prinsipper, økonomisk beretning og disponeringer godkjennes 
og signeres som styrets avgitte regnskap til tinget. Fremlagte budsjetter for 2016 for seksjoner og 
fellesdrift/toppidrett godkjennes.  
 
Ved søknader om ekstraordinære tildelinger fra post 3 fond settes det tilleggskrav til søker om at 
egenkapitalsandelen ikke er større enn 25% av egen omsetning og at det i årsbudsjettet ikke tas høyde 
for driftsoverskudd. På denne bakgrunn innvilges søknaden fra taekwondo WTF med kr. 50.000,- . 
 
Eksisterende praksis i.f.t. over- og underforbruk opprettholdes men med følgende presiseringer/tillegg: 
- 40% av forbundsavgiften som er øremerket toppidrett som egenandel opp mot Olympiatoppen 

benyttes særskilt til konkurransegrenene innen de internasjonale særforbund NKF står tilsluttet.   
- 20% av seksjonenes frie egenkapital avsettes til utviklingsfond øremerket toppidrett og/eller 

tilsvarende virksomhet i Norge (ekskl. konkurrerende landslag) innen de idretter som ikke står på 
programmet til de internasjonale særforbund NKF står tilsluttet. Fondet skal også benyttes til 
honorering ved vekst og utvikling innen minoritetsidrettene når de passerer 200 og 750 medlemmer. 

- 20% av enhetenes evt. overskudd i.f.t. årsbudsjett avsettes årlig til samme utviklingsfond 
Forbundsstyret anerkjenner toppidrettsvirksomhet i Norge uavhengig av gren og stilart. GS bes om å 
fremlegge informasjon til styret om mulige søkeberettigede samt forslag til søknadsfrist og evt. vilkår. 
 

32 Forbundstinget 2016 

 
 Økonomiske incentiver 

Spleiselag seksjoner og fellesdrift m.t.p. klubbtilskudd for tinget 2016, jf. vedtak 54 med frist til 1. 
april. Gjenstående seksjoner ble bedt om å avklare sin andel snarest. 
 

 Økning av kontingentandel - forbundsavgiften 
Det ble fremlagt forslag til behandling om økning av forbundsavgift til forbundstinget - øremerket et 
fond til støtte for klubber som deltar med representant(er) på forbundstinget over to dager. Styret 
behandlet forslaget. 

 

 Sanksjonsreglement  
Forslag til sanksjonsreglement forelå til behandling.  

 

 NKFs lov  
Revidert forslag til NKFs lov forelå til behandling, hovedsakelig som følge av NIFs endring av 
lovnorm. Siden lovnormen alltid har forrang ved motstrid foreslås også at tinget gir fullmakt til 
forbundsstyret til å foreta oppdateringer av NKFs lov ved nye endringer i NIFs lovnorm. 
 

 Forslag til langtidsplan  
Forslaget er fremlagt for ressursgruppen som har bidratt i utviklingen av rammeverk for lederstigen 
samt til seksjonsstyrene. Den er videre lagt ut til høring via nettsider/Facebook og pr. e-post til 
klubbene. Forslaget til langtidsplan med innkomne kommentarer/forslag ble behandlet av styret. 
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 Evt. nye æresmedlemmer/hederstegn 
Forbundets æresmedlemmer utgjør en innstillingsjury for vurdering av forbundets hederstegn og 
nye æresmedlemmer. Oslo karate klubb har fremmet forslag om nytt æresmedlem. Juryen har 
kandidater som kan være aktuelle for hederstegn eller æresmedlemskap. Endelig innstilling er ikke 
mottatt. 
 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 62: 
Det innføres støtte på kr. 2.000,- pr. klubb som deltar på forbundstinget over to dager. Ordningen 
finansieres ved spleiselag 50/50 mellom deltakende seksjoner og fellesdrift.  
Det fremlegges forslag til tinget om økning av klubbkontingenten ved at forbundsavgiftsandelen 
påplusses med kr. 10,- . Beløpet øremerkes tilskudd til klubber som deltar på tinget. 
Fremlagte sanksjonsreglement og revidert lovforslag for NKF godkjennes og fremlegges forbundstinget 
som lovsaker (krever 2/3 flertall). Det foreslås også at forbundsstyret får fullmakt til å oppdatere NKFs 
lover ved nye endringer i NIFs lovnorm for særforbund. 
Fremlagte langtidsplan godkjennes med styrets justeringer på møtet som forslag til forbundstinget. 
Styret anser fire kandidater som skikket til å motta hederstegn og ønsker å kunngjøre mulighet for flere 
forslag på tinget. Æresmedlemskap må begrunnes særskilt og skriftlig til forbundsstyret fra juryen. 
President avklarer nærmere med innstillingsjuryen for endelig behandling pr. e-post/tlf. møte i styret. 
 
 

 

_______________________________________ 

Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Øyvind Andreassen 

_______________________________________ 

Svanhild Sunde 

 

_______________________________________ 

Terje Kårstad 

 

_______________________________________ 

Line Gulbrandsen 

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 

 

 

_______________________________________ 

Per Chr. Garnæs 

 

_______________________________________ 

Morgan Nygård 
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