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REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 13 – 2014/16 

 
Sted: Comfort Hotel Runway 

Tid: Fredag 3. juni 2016 

 

 

DELTAKERE: 
President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth (bursdag i morgen) 

2. visepresident Øyvind Andreassen 

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 (bursdag i går) 

Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF Gunnar Nordahl 

IKT rådgiver Pål Erik Hansen (bursdag i dag) 

Tingdirigent Bjørn Gran 

 

Fra administrasjonen: 
Generalsekretær Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag O. Jacobsen 

Rådgiver Martin K. Nielsen 

 

Meldt forfall: 
Styremedlem Line Gulbrandsen  

  

 

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 de to siste møtene er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering på møtet. 

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

 

 
 

Rapporterings-/orienteringssaker:    

 
O-33  Forbundstinget 

 

    

Praktiske opplysninger 
Det ble gitt praktiske opplysninger i.f.t. forbundsstyrets oppgave som vertskap denne helgen. 
Presidenten har fordelt oppgaver i.f.t. innledninger til tingsaker.  
Åge Thoen kan ikke delta på tinget og ny protokollundertegner må foreslås. 
Utøverrepresentasjon i styrer ble diskutert. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 69: 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. Pål Erik Hansen foreslås som protokollunderskriver. 
Utøverrepresentasjon i styrer ønskes vurdert på senere styremøte. 

 

O-34  Idrettspolitiske saker 
 

 

 Dialogmøter/medlemsmøter 
Informasjon fra SFF årsmøtet 25. mai samt NIFs idrettsledermøte som ble påbegynt denne dagen ble 
gitt av Presidenten. 

 

 Brev til NIF om NKFs inndragning av coachlisens 

Det ble orientert om at NIF har mottatt brev om ovennevnte. 
 

 Utviklingsplaner på høring 
NIF har utviklet forslag til 4 utviklingsplaner som er utsendt med høringsfrist 20. juni.  
 

 Uoverensstemmelser i Svensk taekwondo 
Det ble gitt en kort orientering om mulige økonomiske misligheter innen det Svenske Taekwondo 
Forbundet. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 70: 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. GS gis fullmakt til å koordinere NKFs høringssvar, evt. 
på tvers av kampidrettsforbundene (via rådgiver Martin Nielsen).  
 

 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

36 Økonomi 

 
Regnskap pr. april forelå til behandling med kommentarrapport. 
Notat vedr. utviklingsfond, jf. vedtak 61, forelå til behandling. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 71: 
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Regnskapet pr. april med balanse tas til etterretning. Utviklingsmidler til vekst innen minoritetsidrettene 
tas over driftsbudsjettet for forbundsstyret og utskilles fra vedtak 61. Øvrig del av vedtaket knyttet til 
toppidrett tas opp til ny debatt og oversendes neste forbundsstyret for behandling i oktober. 

 

 

_______________________________________ 

Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Tore Bigseth 

_______________________________________ 

Svanhild Sunde 

 

_______________________________________ 

Terje Kårstad 

 

_______________________________________ 

Øyvind Andreassen  

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

_______________________________________ 

Gunnar Nordahl 

 

 

_______________________________________ 

Per Chr. Garnæs 

 

_______________________________________ 

Morgan Nygård 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 


