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ORGANISASJONEN 

Innledning 

Norges Kampsportforbund ble tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som utvalg i 1976 
(den gang Norges Karate Forbund), og opptatt som særforbund i NIF 1984 under navnet Norges Karate og Taekwondo  
Forbund. I forbindelse med opptak av jujutsu (ju jitsu) som ny idrett endret forbundet navn til Norges Budo Forbund i 1992. 
På forbundstinget 2000 ble navnet ytterligere endret til Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbund (NKF) er det 10. største medlemsforbundet i NIF og kan vise til nærmere 41 000 enkeltmedlem-
skap via Idrettsregistreringen (2014). NKF er organisert med  seksjoner (avdelinger) for de ulike kampsportene. Over 400 
klubber/grupper har medlemskap i NKF. 

Forbundsstyret har det øverste ansvaret for kampsportene, og seksjonsstyrene har ansvaret for seksjonenes idrettslige  
aktivitet. Gjennom forbundets seksjoner og komiteer/utvalg samt samarbeid med andre forbund skal det koordineres et 
arbeid mot felles mål. 

Til hjelp og støtte både i rekrutteringsprosessen av tillitsvalgte, og ved arbeidsoppgavene som skal utføres i styrer og komiteer/
utvalg, er denne organisasjonsplanen utarbeidet. Den skal være et nyttig og viktig verktøy for å styre hele organisasjonen. 

Fig. 1; Norges Kampsportforbund står tilsluttet idrettsfellesskapet og er underlagt NIFs lover

NIF/Norges Kamsportforbund

2 mill enkeltmedlemskap 41 000 enkeltmedlemskap

17 000 idrettslag 430 klubber/grupper

350 Idrettsråd Evt. særkretser/regioner

19 Idrettskretser 54 Særforbund Kampsportforbundet med seksjoner

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
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Norges Kampsportforbund

• er en sammenslutning av alle lag som organiserer kampsport1 og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF) 

• er den høyeste faglige myndighet for de tilsluttede kampsporter i Norge
• har som formål å fremme de tilsluttede kampsporter i Norge og representere idrettene internasjonalt
• er et fleridrettsforbund (én juridisk enhet og ett organisasjonsledd tilsluttet NIF) 
• står tilsluttet NIF samt flere internasjonale særforbund er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser 

for NIF og de overordnete internasjonale særforbund
• forpliktes økonomisk og juridisk av forbundsstyret  

Forbundets høyeste myndighet er forbundstinget som holdes hvert annet år

Fig. 2; Det er klubbene/gruppene selv som er både eiere og brukere av organisasjonen.

Saksbehandling og arkivering av saks- og forvaltningsdokumenter besørges av NKFs forbundsadministrasjon.  
For å ha kontroll med dette: 

All offisiell ekstern korrespondanse/bestillinger skal gå via administrasjonen!

  Unntatt kampsporter som allerede er organsiert som eget særforbund i NIF samt kampsporter som ikke er tatt opp i forbundet.

Forbundstinget Forbundsstyret Generalsekretær/administrasjon 

Valgkomité Kontrollkomité Oppnevnte  kom.

Seksjonsmøter/gren Seksjonsstyrer/gren Forbundstrenere og landslag

Valgkomité Fagkomitéer

Norges Kampsportforbund er organisert på flere nivåer;

Lokalt nivå Klubber/lag Idrettsråd Kommunene og kommunal forvaltning

Regionalt nivå Forbundet sentralt Idrettskretser Fylket og fylkeskommunal forvaltning

Nasjonalt nivå Forbundet sentralt NIF Staten og statsforvaltningen
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ORGANISASJONSNORMER

I. OVERORDNET ANSVAR

Forbundsstyret er NKFs høyeste myndighet mellom forbundstingene. Dette innebærer at forbundsstyret, innenfor de rammer 
som følger av NKFs lover, avgjør hvilke saker det vil ta opp, hvilke protokolleringer som gjøres fra forhandlingene, hvilke saker 
som delegeres og til hvem sakene delegeres.

Ut fra første punkt vurderer hvert nytt forbundsstyre om det skal vedtas organisasjonsnormer for tingperioden.

Forbundsstyret styrer, men detaljstyrer ikke.

Forbundsstyret konsentrerer seg om overordnete beslutninger, strategier og prinsipielle forhold, samt et passe antall konkrete 
saker å prøve ut prinsippene på. Seksjonsstyrene skal sørge for ivaretakelse av sine idrettslige aktiviteter.

For løsning av nærmere definerte arbeidsoppgaver og tidsbegrensede oppgaver, kan det oppnevnes prosjektgrupper på ad 
hoc-basis. Innen noen få spesielle områder kan det oppnevnes komiteer eller utvalg for hele styreperioden.

Oppnevnte organer har vesentlig en støttefunksjon i forhold til forbundsstyret, seksjonsstyrer og administrasjonen.  
De er faglige og rådgivende organer for løsning av spesielle oppgaver.

Forbundsstyret delegerer til generalsekretæren, som administrativt kan delegere videre.

President og generalsekretær innstiller i saker til forbundsstyret, og seksjonsleder og generalsekretær innstiller i saker til 
seksjonsstyret.

Forbundsstyret kan omgjøre enhver avgjørelse fattet av ansatte, seksjonsstyrer eller tillitsvalgte/oppnevnte for øvrig.
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II. ANSVAR OG FORMÅL INNENFOR ORGANISASJONSSTRUKTUREN

a. I denne strukturen, hvor forbundsstyret er overordnet og resten av enhetene hjelpemidler, er formålet:

I. Politiske organer konsentrerer seg om de viktigste overordnede idrettspolitiske sakene.
II. Et riktig og hensiktsmessig beslutningsnivå.
III. En effektiv og rasjonell administrativ organisasjon. 
IV. Motiverte medarbeidere.

Ovennevnte momenter kan ses på som effektive virkemidler for å yte den service som er nødvendig i forhold til medlems- 
organisasjonen.

Kontroll med delegert myndighet kan gjennomføres på flere måter, for eksempel:
• ved kvartalsrapportering i forbindelse med handlingsrapportene.
• eget vedlegg til forbundsstyret.

Delegert myndighet kan alltid tilbakekalles av overordnet myndighet eller av det organ som har delegert myndigheten.

b. For å kunne holde organisasjonen orientert mot dette formålet, krever forbundsstyret av alle valgte, ansatte eller 
oppnevnte, at enhver handling baseres på tillit til og lojalitet mot organisasjonen og medlemmene i den.

 
c. Det er en forutsetning for alle tillitsvalgte og oppnevnte i NKF at organisasjonsnormene etterleves. 
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III. BESLUTNINGSANSVAR

Allmenn forpliktelse
Enhver som tar en beslutning, må:

• være forvisset om at de har tilstrekkelig styrepolitisk forankring
• ta det fulle ansvar for beslutningen
• informere om beslutningen til alle enheter i organisasjonen som bør kjenne til den

Beslutningsnivåer
Beslutninger tas nærmest mulig problemstillingen

Formelle beslutningsnivåer
• Forbundsstyret med seksjonsstyrer
• Generalsekretæren
• Øvrige i administrasjonen

All løpende drift innenfor forbundsstyrets vedtatte planer og fastlagte budsjetter håndteres av administrasjonen.  
Nye tiltak og vesentlige avvik fra planer/budsjetter forelegges respektive styre.
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IV. ARBEIDSFORDELING/DELEGERING

1. FORBUNDSSTYRET

NKF ledes og forpliktes av forbundsstyret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. 
Forbundsstyrets hovedoppgave er å iverksette forbundstingets vedtak, og føre en overordnet 
idrettspolitikk mellom forbundstingene. 

Forbundsstyret skal forestå NKFs daglige administrasjon, representere og profilere dette utad, samt 
utøve dets faglige myndighet. 

Forbundsstyret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styrem-
edlemmene forlanger det. Forbundsstyret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er 
til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens 
stemme avgjørende.

1.1  Budsjett og regnskap
a. Forbundsstyret vedtar budsjett og rammer for NKFs årsbudsjett, og foretar eventuelt  

budsjettrevisjon.
b. Forbundsstyret kontrollerer årsregnskap mellom tingperiodene.
c. Forbundsstyret skal føre kontroll med alle seksjoner og organisasjonsleddenes økonomi.

1.2  Personalsaker
a. Forbundsstyret ansetter generalsekretær.
b. Forbundsstyret oppretter/nedlegger stillingshjemler.
c. Forbundsstyret fastsetter overordnede prinsipper for organisasjonsplaner.
d. Forbundsstyret fastsetter stillingsbeskrivelse for generalsekretæren.
e. Forbundsstyret fastsetter personalpolitikken i NKF.

1.3  Handlingsplaner
Forbundsstyret vedtar årsmeldinger og langtidsplan.

1.4  Organisasjonsmessige saker
a. Forbundsstyret skal arbeide med konkrete idrettspolitiske mål etter signaler trukket opp av 

forbundstinget.
b. Som det overordnede idrettspolitiske organ mellom forbundstingene skal forbundsstyret 

tilrettelegge forholdene for egne kampsporter. 
c. Forbundsstyret skal legge fram forslag for forbundstinget.
d. Forbundsstyret skal påse at lover og bestemmelser blir fulgt opp, herunder utøve alminnelige 

disiplinærforføyninger i henhold til NIFs lov.
e. Forbundsstyret skal behandle kontrakter av særlig art eller stor betydning.
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2. PRESIDENT

Presidenten skal blant annet utføre følgende oppgaver:
a. Presidenten skal åpne og avslutte forbundstinget.
b. Presidenten skal representere NKF utad og utøve den faglige myndighet i tråd med tingved-

tak og vedtak fattet av forbundsstyret.
c. Det er presidenten som først og fremst uttaler seg i alle saker som har vært behandlet av 

forbundsstyret.
d. Presidenten innkaller til og er ansvarlig for gjennomføring av forbundsstyrets møter i henhold 

til utsendt sakliste. 

3. VISEPRESIDENTER

Visepresidentene skal blant annet utføre følgende oppgaver:
a. Visepresidentene er presidentens stedfortreder ved dennes forfall/fravær, og har i slike tilfeller 

presidentens myndighet.
b. Visepresidentene skal etter avtale med president representere NKF utad og utøve den faglige 

myndighet i tråd med tingvedtak og vedtak fattet av forbundsstyret.

4. FORBUNDSSTYRETS ØVRIGE MEDLEMMER

a. Forbundsstyrets øvrige medlemmer er, sammen med presidentskapet som kollektiv,  
forbundets øverste myndighet i perioden mellom forbundstingene.

b. Forbundsstyret kan fordele seg på styreoppnevnte komiteer/utvalg. Fortrinnsvis skal leder  
(eller minst ett av medlemmene) i slike komiteer/utvalg være (vara)medlem i forbundsstyret.

c. Forbundsstyret kan fordele andre funksjonsområder og oppgaver mellom styremedlemmene, 
bl.a. ad hoc-komiteer, spesielle saksforberedelser, lagledelse og andre representasjonsopp- 
gaver, med videre.

5. SEKSJONSSTYRER

a. NKF er organisert med lovpålagte seksjoner. Seksjonene utgjør en del av forbundets  
sentralorganisasjon og er ikke selvstendige organisasjonsledd.

b. Seksjonsstyrene har en vesentlig støttefunksjon i forhold til forbundsstyret. Forbundsstyret har 
instruksjonsmyndighet overfor seksjonsstyrene.

c. Vedtak i seksjonene som innbefatter oppfølging fra administrasjonen, må meddeles umiddel-
bart til generalsekretær eller bemyndighet medarbeider.

5.1  Budsjett og regnskap
a. Seksjonsstyrene utarbeider og fremmer overfor forbundsstyret egne budsjettforslag. 
b. Seksjonsstyrene skal føre kontroll med egen seksjons økonomi.

5.2  Handlingsplaner
Seksjonsstyrene vedtar egne årsmeldinger og handlingsplaner basert på langtidsplan.
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5.3  Organisasjonsmessige saker
a. Seksjonsstyrene skal sørge for ivaretakelse av de idrettslige aktiviteter som hører inn under 

seksjonens områder.
b. Seksjonsstyrene skal legge fram forslag for eget seksjonsmøte i forbindelse med  

forbundstinget.
c. Seksjonsstyrene kan oppnevne fagkomiteer/utvalg etter behov.

6. GENERALSEKRETÆR/ADMINISTRASJONEN

Generalsekretær utformer og leder administrasjonen innenfor vedtatte budsjetter og planer, ut fra 
instruks fra forbundsstyret.

Generalsekretær er delegert økonomistyringsansvar innenfor vedtatte budsjetter i NKF sentralt,  
og praktiserer dette gjennom kontinuerlig ressursallokering. Dette innebærer at generalsekretær  
budsjetterer, rapporterer og fører økonomisk kontroll innenfor de rammer forbundsstyret bestemmer.

6.1    Budsjett og regnskap
a. Generalsekretær skal utarbeide budsjett og planer og avgi avviksrapporter til forbundsstyret.
b. Generalsekretær kan foreta tilpasninger i NKFs økonomiske virksomhet som ikke vesentlig 

berører prioriterte idrettspolitiske arbeidsområder.

6.2  Personalsaker/ansettelser
a. Generalsekretær er ansvarlig for gjennomføringen av NKFs personalpolitikk.
b. Generalsekretær fastsetter avlønning i forhold til lønnssystem/rammer.
c. Generalsekretær ansetter/konstituerer personal.
d. Generalsekretær godkjenner bruk av overtid for øvrige ansatte.
e. Generalsekretær innvilger permisjonssøknader i henhold til gjeldende overenskomst.
f.  Generalsekretær kan kjøpe konsulenttjenester etter behov innenfor budsjettrammer.
g. Generalsekretær kan ved behov engasjere personell – korttidsengasjementer innenfor  

budsjettrammer og gjeldende regler.
h. Generalsekretær kan foreta nødvendig omorganisering i forhold til nye arbeidsoppgaver og 

endrede rammebetingelser innenfor vedtatte stillingshjemler og i overensstemmelse med 
gjeldende overenskomst.

i.  Generalsekretær kan utarbeide retningslinjer for introduksjon og ansettelser.
j.  Generalsekretær kan avgjøre søknader om telefongodtgjørelse, bruk av egen bil o.a. i 

forbindelse med utførelse av arbeidsoppdrag.

6.3  Handlingsplaner
Generalsekretær utarbeider forslag til planer for forbundsstyret, og iverksetter tiltak som vedtatt av 
forbundsstyret i planene.

6.4  Organisasjonssaker
a. Generalsekretær er ansvarlig for administrasjonen og løpende endringer av den.
b. Generalsekretær kan uttale seg i alle saker av idrettsfaglig og idrettspolitisk karakter innenfor 



ORGANISASJONSNORMER

12

forbundsstyrets beslutninger.
c. Generalsekretær er ansvarlig for å legge fram saker til forbundsstyret. 
d. Generalsekretær kan framforhandle sponsorkontrakter, jf. kontraktsreglement
e. Generalsekretær kan tegne på NKFs vegne (bilagsattestering, kontraktsignering)

6.5  Administrasjonen
a. En ansatt er administrativt ansvarlig innenfor sitt enkelte arbeidsområde, i tråd med vedtatte 

rammer og fullmakter.
b. En ansatt arbeider i forhold til egen arbeidsinstruks.
c. Har koordineringsansvar.
d. Skal foreta regelmessig budsjettoppfølging.
e. Bilagsanvisning for de budsjettposter/tiltak som er tilhørende.
f.  Ansatte kan uttale seg i alle saker innen eget arbeidsområde av idrettsfaglig og idrettspolitisk 

karakter innenfor forbundsstyrets beslutninger.

7. KONTROLLKOMITÉEN

a. Kontrollkomiteen skal påse at de disposisjoner som er foretatt i løpet av tingperioden, er i 
samsvar med forbundets lover og beslutninger, og skal gjennomgå forbundets reviderte regn-
skap. Kontrollkomiteen skal avgi skriftlig beretning til forbundstinget, fortrinnsvis sammen 
med øvrige saksdokumenter.

b. Kontrollkomiteen skal ellers arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12.   

8. VALGKOMITÉENE

   a. Valgkomiteene har som hovedoppgave å fremme forslag for seksjonsmøter/forbundstinget  
         om sammensetning av medlemmer og varamedlemmer til styre og tingvalgte utvalg.
   b. Valgkomiteene skal utarbeide forslag til kandidater ut fra hensyn til en rimelig geografisk og   
        idrettsfaglig representasjon og personlige forutsetninger/kompetanse hos dem som foreslås.     
        Det skal i tråd med NIFs lov §2-4 foreslås kandidater av begge kjønn.
   c. Valgkomiteene bør begrunne sin innstilling og i den sammenheng vurdere kontinuitet og   
        fornyelse i sammensetningen av styre og komiteer/utvalg.
   d. For å kunne foreslå kandidater som kan vente å få tilslutning, bør valgkomiteen søke en bred   
        kontaktflate i forbundet i valgperioden.
                       e. Valgkomiteenes ledere skal kalle inn medlemmene til møter/telefonkonferanser.
   f. Valgkomiteene skal avlegge sin innstilling slik at denne kan utsendes sammen med endelig   
                          sakliste og tingdokumenter (senest 2 uker før tinget). Komiteen kan bare ha én (flertalls) 
        innstilling til tinget.
   g. De respektive styrer plikter å sikre at valgkomiteens arbeid er satt i gang i god tid før kom  
        mende ting og senest seks måneder før tinget.
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9. FORHOLDET; TILLITSVALGTE – ADMINISTRASJONEN

a. Styrenes medlemmer kan enkeltvis kun pålegge administrasjonen arbeid i samråd med  
generalsekretær. Spørsmål av faglig art og innhenting av informasjon (som ikke innebærer 
pålegg av arbeid) kan rettes direkte til fagansvarlig.

b. Styremedlemmer må kunne forventes å utarbeide eget materiell til foredrag, innledninger og 
saksforberedelser. Ønskes bistand av et visst omfang, må henvendelse skje gjennom general-
sekretær/bemyndighet medarbeider tidligst mulig. 

c. Henvendelser fra enkeltpersoner, klubber eller andre organisasjonsledd til enkeltmedlemmer  
av styret, skal som hovedregel videreformidles gjennom generalsekretær/bemyndighet eller 
direkte til fagansvarlig når det gjelder faglige spørsmål.

d. Lojalitet utøves slik at det til enhver tid tjener organisasjonen. Det forutsettes gjensidig  
lojalitet mellom styrene og administrasjonen.
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V. MEDIEANSVAR

a. Den interne debatten i forbunds- og seksjonsstyrer skal være mest mulig åpen, direkte og saklig. Alle skal kunne være 
trygge på at de interne diskusjoner ikke bringes videre.

b. Utad, spesielt vis-à-vis alle former for medier, bidrar hvert styremedlem til at det som ytres om NKF er mest mulig 
positivt. Spesielt skal det legges arbeid i å:

 » unngå negativ personfokusering
 » holde organisasjonsinterne diskusjoner utenfor massemedienes journalistikk
 » unngå at personer og organisasjonsenheter spilles ut mot hverandre

Styret har taushetsplikt utad i forhold til saker av sensitiv karakter (disiplinærsaker og alle saker som er under behandling). 
I evt. kriser uttaler bare presidenten seg utad på vegne av forbundet – ellers bare generalsekretær eller den som får delegert 
fullmakt.

VI. STYREMØTER

a. Administrasjonen må tilrettelegge møtedeltakelse og representasjon eller annet som involverer styret, på en slik måte 
at det gis rimelig varslingstid.

b. Styret forelegges saker på en slik måte at en samlet framstilling framgår og at forslag til vedtak framgår i saken.  
Som hovedregel skal forslag til vedtak eller anbefalt konklusjon foreligge i alle saker. Større prinsipielle saker kan 
framlegges uten innstilling, eventuelt behandles i flere møter. Muntlig saksbehandling aksepteres i hastesaker.

c. Vedlegg til saken vurderes ut fra relevans og informasjonsverdi. Eventuelt kan disse «bygges inn» i saksframstillingen, 
eller henvises til som utrykte vedlegg. Tidligere organisasjonsledds behandling, eventuelt tidligere styrebehandling 
bør framgå.

d. Dokumenter skal som hovedregel sendes ut senest sju – 7 – dager før styremøtet. 
e. Styrets møteplaner gjøres kjent internt, og øvrige komiteer/utvalg må legge sin møteplan etter denne, slik at inn- 

stilling i saker som skal til styret for endelig vedtak, foreligger.
f. I styremøter deltar administrasjonen med generalsekretær/stedfortreder. Generalsekretær avgjør hvorvidt andre 

medarbeidere skal delta.
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VII. PROTOKOLLANSVAR

a. Det skal føres protokoll fra alle styrenes forhandlinger. Dette er den eneste offisielle og bindende protokoll overfor 
egen organisasjon. Denne utsendes snarest etter styremøte med merknadsfrist for endringsforslag/tillegg. Når  
endelig protokoll er godkjent, skal den signeres av deltakerne og leveres administrasjonen for arkivering.

b. Alle andre protokoller i det utøvende apparatet er primært interne arbeidsdokumenter for gruppen selv. I tillegg er de 
informative dokumenter for forbundsstyret og administrasjonen.

c. Enhver beslutningstaker plikter å sørge for offisiell protokollering når det er behov for det. Når en sak skal tas opp i 
styret, følges formaliseringen vedtatt av samme styre.  

d. Saksgang/sakskart – forbundsstyret og seksjonsstyrer:

I. Av og til må vedtak gjøres uten at det er mulig å innkalle styret. Da kan vedtak gjøres per telefon, eller annen 
fjernkommunikasjon.

II. I slike saker må vedtakets intensjon, hensikt eller mening klargjøres helt. Om mulig klargjøres også vedtakets 
konsekvenser. Endelig ordlyd i forslaget til vedtak formuleres helst før styremedlemmene kontaktes (av styreleder, 
saksforberedende styremedlemmer eller adm.) seinest etter at alle er kontaktet.

III. Protokolleringen føres inn i saksnummereringen som styrevedtak. Om nødvendig lages et eget møtenummer med 
aktuell dato, eller det bekreftes i neste styreprotokoll.

IV. Den som oppdager at det er behov for et reglement, en instruks eller en presedens i en eller annen sammenheng, 
plikter å ta dette opp med den som er ansvarlig for arbeidsområdet.

V. Likeledes påhviler det ethvert styremedlem, alle oppnevnte og ansatte å skape ro og oppslutning om vedtak fattet 
av styrene. 

e. Alle ferdigbehandlede styresaker er i utgangspunktet offentlige. Dersom saker skal unndras offentlighet, må det 
gjøres særskilt vedtak om dette i forbindelse med behandlingen av den enkelte sak.

f. Styreprotokollene er forbundsinterne og unntatt offentligheten. For å skape en åpen organisasjon kan tilpassete 
protokoller (med tanke på personvern og annet) utlegges på forbundets Internettsider/dokumentarkivet.
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VIII. KONTRAKTSREGLEMENT 

1. Formål og bakgrunn

Formålet med kontraktsreglementet er å gi en oversikt over: 
a. Forbundsstyrets myndighet til å forplikte NKF
b. Seksjonsstyrenes myndighet til å forplikte NKF 
c. Generalsekretærens myndighet til å forplikte NKF 

Disse retningslinjene har hjemmel i forbundsstyrets generelle instruksjonsmyndighet, dog vises det særlig til NKFs lover § 20.

2. Forbundsstyrets myndighet ved kontraktsinngåelser 

Forbundsstyret er NKFs høyeste organ mellom forbundstingene, og er som sådan kun underlagt forbundstinget. Forbunds- 
styrets myndighet følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning, NIFs lover med tilhørende forskrifter og bestemmelser, 
NKFs lover samt herværende organisasjonsnormer. Forbundsstyret har et forvaltnings- og beslutningsansvar i saker som etter 
NKFs forhold er av særlig art eller av stor betydning. Forbundsstyret skal således behandle kontrakter i saker som gjelder:

Investeringer eller disposisjoner av betydelig omfang i forhold til NKFs ressurser. 

Som investeringer/disposisjoner av betydelig omfang skal alltid regnes:
a. Låneopptak og ytelse av lån eller garantier (jf. NIFs lov §2-14)
b. Investeringer tilsvarende en verdi overstigende kr 150 000 per år 
c. Markedskontrakter av enhver art (sponsoravtaler)
d. Faste ansettelseskontrakter, jf. dog generalsekretærens fullmakter i herværende organisasjonsnormer
e. IT-kontrakter    
f. Inngåelse av kontrakter som av andre grunner må anses å være av vesentlig og/eller prinsipiell betydning for NKF, 

herunder blant annet kontrakter av idrettspolitisk, samfunnsmessig eller holdningsmessig karakter. 

3. Seksjonenes myndighet ved kontraktsinngåelser

Seksjonene er underlagt forbundstinget og forbundsstyret. Seksjonenes myndighet følger av NKFs lover, vedtak fattet av 
forbundstinget samt herværende organisasjonsnormer. Seksjonsstyrene har ingen fullmakt til å signere kontrakter, men kan 
framforhandle kontrakter innen sitt område i samråd med forbundsstyret og/eller generalsekretær. Seksjonene kan således 
ikke stå som selvstendig kontraktspart, og kontrakter inngått av seksjonene i samråd med forbundsstyret og/eller gener-
alsekretær skal ha følgende partsbenevnelse:
«Norges Kampsportforbund v/seksjon for …»

Som kontraktspart er NKF formelt ansvarlig for de rettigheter og forpliktelser som kontrakten omfatter, herunder slik at seks-
jonene har det reelle interne ansvaret for at kontraktene overholdes. 
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4. Generalsekretærs myndighet ved kontraktsinngåelser

Generalsekretæren er øverste leder av NKFs administrasjon og er underlagt forbundsstyrets instruksjonsmyndighet.  
Generalsekretærens fullmakter framgår særlig av arbeidskontraktens stillingsbeskrivelse, vedtak fattet av forbundsstyret samt 
herværende organisasjonsnormer. 

Generalsekretæren kan ikke signere kontrakter som etter NKFs forhold er av særlig art eller av stor betydning, jf. pkt. 2, uten 
vedtak fattet av forbundsstyret.

5. Taushetsplikt

Samtlige styremedlemmer og generalsekretæren har taushetsplikt i forhold til fortrolige forhold de gjøres kjent med under 
kontraktsforhandlinger eller som framgår av kontrakter mellom NKF og tredjemann. 
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IX. REGLEMENT FOR NKF´S MARKEDSAVTALER

1. Formål og bakgrunn

Formålet med dette reglementet er å regulere det interne forholdet i NKF, herunder særlig forholdet mellom forbundsstyret, 
seksjonsstyrene og administrasjonen, vedrørende inngåelse av markedsavtaler. 

Bakgrunnen for dette reglementet er å søke å oppnå optimal utnyttelse av de markedsrettigheter NKF besitter, samt å inneha 
kontroll over bruk og fordeling av markedsrettighetene, herunder særlig slik at sponsorenes eventuelle krav til bransje- 
eksklusivitet ivaretas.  

Ved inngåelse av markedsavtaler vises det særlig til NKFs markedsbestemmelser, NKFs kontraktsreglement, standard utøver- 
og markedsavtaler samt NIFs lover kapittel 14. 

2. Forbundsstyrets behandling av markedsavtaler

NKF eier og forvalter alle markedsrettighetene knyttet til forbundets virksomhet og skal alltid stå som kontraktspart i 
markedsavtalene. Forbundsstyret kan, i samråd med seksjonsstyrene, inngå alle typer markedsavtaler. Markedsavtaler av 
vesentlig omfang og som omfatter bruk av flere utøvere/lag/idrettsgrener kan betegnes som: «Generalsponsoravtaler».

Generalsponsoren(e) er normalt NKFs hovedsamarbeidspartner(e) og kan blant annet tilbys følgende rettigheter:
a. Utnyttelse av NKFs navn og logo i sponsorens markedsføring, herunder varemerker
b. Reklame på konkurransedrakter og annen bekledning innen alle av NKFs konkurranseidretter i henhold til gjeldende 

konkurransereglement
c. Bruk av utøverne i markedsøyemed (forutsetter utøverkontrakt) 
d. Navngiving på turneringer
e. Arenareklame i henhold til stevnereglementet 
f. Billetter til idrettsarrangementer 
g. Angivelse av sponsorens navn på NKFs brevark, konvolutter, hjemmeside m.m.

NKF kan ha flere generalsponsorer innen ulike bransjer og generalsponsoravtaler inngås kun av forbundsstyret, dog i samråd 
med seksjonene. Forbundsstyret skal videre søke å framforhandle og inngå leverandøravtaler som omfatter alle idretter/
idrettsgrener som NKF organiserer. Slike leverandøravtaler skal framforhandles i samråd med seksjonsstyrene og avtalene kan 
betegnes som: «Hovedleverandøravtaler».

Forbundsstyret skal påse at ingen av NKFs markedsavtaler kommer i konflikt med hverandre. Standard markedsavtaler, ved-
tatt av forbundsstyret, skal benyttes. NKFs markedsavtaler etter dette punkt kan framforhandles av NKFs administrasjon som 
også er ansvarlig for oppfølging av markedsavtalene. 

3. Seksjonenes behandling av markedsavtaler

De enkelte seksjoner kan, i samråd med forbundsstyret og/eller NKFs administrasjon, framforhandle markedsavtaler innenfor 
sin(e) idrettsgren(er)s område. Slike avtaler skal inngås av forbundsstyret med NKF som kontraktspart og kan ha følgende 
betegnelse: «Seksjon/grensponsoravtaler». 
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Seksjon/grensponsoravtaler kan tilby sponsor blant annet følgende rettigheter:
a. Utnyttelse av NKFs seksjonsnavn- og logo i sponsorens markedsføring
b. Reklame på konkurransedrakter og annen bekledning innen seksjonens idrettsgren(er) i henhold til gjeldende  

konkurransereglement
c. Bruk av seksjonens utøvere i markedsøyemed (forutsetter utøverkontrakt) 
d. Navngiving på turneringer  
e. Arenareklame i henhold til stevnereglementet   
f. Billetter til idrettsarrangementer 
g. Reklame på NKFs hjemmeside

Seksjon/grensponsoravtaler må ikke være i konflikt med NKFs øvrige markedsavtaler. 

Seksjonsstyrene kan videre framforhandle egne leverandøravtaler som ikke er i konflikt med NKFs øvrige leverandøravtaler. 
Slike leverandøravtaler kan betegnes som: «Seksjon/grenleverandøravtale»
Seksjonene plikter å benytte standard markedsavtaler vedtatt av forbundsstyret. De enkelte seksjonsstyrene er ansvarlig for 
oppfølging av sine framforhandlede markedsavtaler. 

4. Særlig om utøverkontrakter  

Ved inngåelse av utøverkontrakt skal standard utøverkontrakt, vedtatt av forbundsstyret, legges til grunn for alle seksjoner. 
Utøverkontrakten skal reforhandles årlig i siste kvartal. Utøverne på de respektive seksjoners lag kan oppfordres til å nedsette 
et forhandlingsutvalg (gjerne på tvers av seksjonene) som opptrer på vegne av utøverne. Utøverne bør i tillegg orienteres om 
at de kan søke bistand fra NISO.
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HOLDNINGER TIL STYREARBEID

• Styret skal alltid ha idrettens idealer i tankene ved sitt styrearbeid. 

• Styret utgjør et kollegium. Det representerer ikke særinteressene, men tilsluttede kampsporter generelt. Når en 
beslutning er tatt i styret, skal hele styret forsvare denne. 

• Styret skal engasjere seg i idrettspolitiske spørsmål som omhandler kampsportene. Den enkelte skal utvise lojalitet til styrets beslutninger 
og forsvare disse som sine egne. Soloutspill fra enkelte styremedlemmer er uakseptabelt og vil være ødeleggende for styrearbeidet. 

• Styret skal ta beslutninger, også upopulære. Beslutningene skal tas etter god og grundig saksbehandling. Det skal så 
langt som mulig søkes å oppnå konsensus i styret. 

• Styret må prioritere å vise resultater. Oppgavene må konsentreres om det som er viktigst for totaliteten. Styremøtene skal ikke be-
handle detaljer. Styrets arbeidsform og styrets resultater skal være gjenstand for en løpende diskusjon gjennom hele tingperioden. 

• Styret skal bruke sitt skjønn til å avveie de ulike interessene blant organisasjonens medlemmer og de mer faglige vurderinger. 

• Styrets medlemmer skal målbære organisasjonen i alle sammenhenger. Dette innebærer bl.a. å stille seg positiv til 
henvendelser om deltakelse i ulike fora primært i, men også utenfor organisasjonen. 

• Hele styret skal aktiviseres. Meningen er at alle skal få konkrete arbeidsoppgaver på vegne av styret. 

• Styret skal involvere seg i budsjettet, følge dette opp, og om nødvendig aksjonere via administrasjonen. 

• Styret skal styrke kontakten med overordnete organisasjonsledd på alle plan. Dette skal gjøres systematisk etter et 
opplegg som skal besluttes i styret. 

• Styret skal være klart og forutsigbart. Styret skal gjøre det som sies.

• Styret kan delegere myndighet, men ikke ansvar.

• Saker som tas opp til beslutning i styret, skal være vel forberedt og godt dokumentert. I prinsippet skal styret behan-
dle sentrale prioriterte områder i styremøtene. Ad hoc-saker skal bare aksepteres fremmet som unntak.

• Styremedlemmer har møteplikt. Dersom et styremedlem trekker seg fra styret, er vedkommende ikke uten videre fri 
for ansvar, men hefter for styrets disposisjoner dersom ikke styret vedtar fritak. 

Forbundsstyret skal i størst mulig grad arbeide med idrettspolitiske/strategiske spørsmål og saker. 
Seksjonsstyrene skal sørge for ivaretakelse av alle idrettslige aktiviteter. 

De operative og administrative saker er administrasjonens arbeidsoppgaver.
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STYREOPPNEVNTE ORGANER

Innenfor lovens §20-3 pkt. 5 skal forbundsstyret  komiteer/utvalg/råd (varige eller midlertidige, ad hoc) som er påkrevd og 
utarbeide instrukser/mandat for disse. Her følger noen eksempler på komiteer og instrukser for disse.

Alle styreoppnevnte komiteer/utvalg må, der det er naturlig, samarbeide med andre organer innenfor forbundsstrukturen. 
Ved oppnevnelse av de ulike organer må NIFs retningslinjer for kjønnsfordeling etterleves. Det er de enkelte styrer som selv 
oppnevner medlemmer, men dette kan eventuelt skje i samråd med spesielle medlemsgrupper.

Dommerkomité (DK)
DK oppnevnes av seksjonsstyret. DK skal ha medlemmer som fortrinnsvis er Norges mest erfarne dommere.

DK utgjør seksjonens fagorgan i saker som gjelder dommerfunksjoner og regelverk. Innenfor rammene av denne instruks skal 
DK arbeide selvstendig, men alle spørsmål av prinsipiell eller økonomisk art forelegges seksjonsstyret for avgjørelse.

Arbeidsoppgaver:
• DK skal holde seg kjent med NKFs stevnereglement og den internasjonale utvikling av regelverk og foreslå endringer 

der dette er naturlig
• DK skal utarbeide forslag til norske tilpasninger av internasjonalt regelverk, herunder klasseinndeling og aldersgrense 

for klasser
• DK skal rekruttere nye dommere og ajourføre dommerkartotek og dommerfunksjoner i medlemspassene
• DK skal gjennomføre dommer-/regelkurs og autorisere forbundsdommere, herunder gi eventuelle fakturerings-

grunnlag til administrasjonen ved slike kurs 
• DK skal organisere/ta ut dommere til oppdrag på alle nivåer (lokalt/regionalt/nasjonalt/internasjonalt) og ta ansvar 

for at disse er best mulig skikket til dette
• DK skal være jury i forhold til dommere som dømmer på nasjonale og internasjonale stevner i Norge og gi tilbake-

melding til disse 
• DK bør utgi Dommernytt (via administrasjonen)

Teknisk komité (TK) 

TK oppnevnes av seksjonsstyret. TK skal ha medlemmer som fortrinnsvis er Norges mest erfarne fagpersoner.

TK utgjør seksjonens fagorgan i saker som gjelder utmerkelser og graderinger. Innenfor rammene av denne instruks skal TK 
arbeide selvstendig, men alle spørsmål av prinsipiell eller økonomisk art forelegges seksjonsstyret for avgjørelse.

Arbeidsoppgaver:
• TK skal holde seg kjent med NKFs graderingsreglement 
• TK kan fremme forslag til endringer/tillegg i graderingsreglementet
• TK skal organisere forbundsgraderinger på nasjonalt nivå innenfor DAN-grader, i henhold til eget regelverk  

– ved oppnevning av graderingspanel(er) etter behov
• TK kan innstille kandidater til utmerkelser overfor seksjonsstyret 
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Stevne-/arrangementskomité (SK)

SK oppnevnes av seksjonsstyret. SK skal ha medlemmer som fortrinnsvis representerer Norges mest erfarne tekniske  
arrangører.

SK utgjør seksjonens fagorgan i saker som gjelder stevner/arrangementer og gjennomføring av disse. Innenfor rammene av 
denne instruks skal SK arbeide selvstendig, men alle spørsmål av prinsipiell eller økonomisk art forelegges seksjonsstyret for 
avgjørelse.

Arbeidsoppgaver:
• SK skal holde seg kjent med NKFs stevneguide samt stevnereglementets kapittel 2 vedr. ansvars- og oppgave- 

fordeling ved stevneavvikling
• SK kan fremme forslag til endringer/tillegg i stevneguiden og stevnereglementet
• SK skal rekruttere tekniske stevnearrangører og innstille arrangører til stevner
• SK skal assistere stevnearrangører med planlegging og gjennomføring av stevner, spesielt på nasjonalt nivå samt ved 

internasjonale stevner avholdt i Norge. SK er sammen med teknisk arrangør ansvarlig for den praktiske gjennom- 
føringen av konkurransen. Stevnekomiteen skal (i henhold til stevnereglementet) bl.a.:

 » utpeke stevneleder for den enkelte konkurranse
 » nekte deltakelse dersom klubben ikke har betalt påmeldingsavgiften og/eller andre avgifter
 » påse at utøver, dommere og funksjonærer forholder seg til NKFs markedsbestemmelser

• SK bør også;
 » påse at teknisk utstyr (matteområde, poengtavler, beskyttelsesutstyr, m.m.) er i god stand og forsvarlig til bruk, og 

at utstyret er godkjent etter gjeldende regelverk
 » påse at laglederne framlegger medlemspass for kontroll
 » påse at oppmann/jury fungerer som påkrevd og at lover/regler blir fulgt
 » påse at samleskjemaer/deltakerlister fra alle stevner arrangert av norske klubber/grupper, kretser/regioner og 

seksjon innsendes administrasjonen seinest 8 dager etter stevnedato
 » påse at gjennomføring av innveiing skjer i samsvar med gjeldende stevnereglement
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UTMERKELSER

NKF har følgende utmerkelser/hedersbevis som utdeles av forbundsstyret og/eller seksjonsstyrer;

Utmerkelser for aktive (regulert i stevnereglementet):
• Kongepokal og forbundspokal
• Medaljer i NM og NC

Utmerkelser for klubber og personer innen seksjonene:
• Diplom til årets klubb (for eksempel størst vekst e.a.)
• Diplom til beste klubb på mesterskap
• Diplom til årets person
• Diplom for dommerinnsats og annet

Hedersbevis til personer og organisasjoner (fortrinnsvis ved forbundstinget): 
• Hederstegn med diplom kan tildeles enkeltpersoner (frivillige/ansatte) og organisasjoner som NKF står i takk- 

nemlighetsgjeld til for fremragende prestasjoner og/eller arbeid for fremme av kampsporten. 
• Utnevnelse som æresmedlem er NKFs høyeste hedersbevis og kan tildeles enkeltpersoner som har gjort et særlig 

fortjenstfullt arbeid på flere plan. Et æresmedlem tildeles NKFs plakett. 

Retningslinjer for hedersbevis 

Alle forslag skal fremmes gjennom organisasjonen. Det kan eventuelt opprettes egen jury til hjelp for forbundsstyrets arbeid 
med å innstille kandidater. 

Forhold som kan være medvirkende til å fremme kandidater:
• Har gjort en særdeles god innsats for NKF over lengre tid, det være seg frivillig, administrativt eller annen innsats. 
• Har utmerket seg med særdeles gode sportslige resultater, primært på internasjonalt nivå.
• Har gjort en særdeles god innsats over lengre tid for å fremme kampsporten i samfunnet, det være seg nasjonalt og/

eller internasjonalt.
• Har etterlevd NKFs etiske rentningslinjer på en særdeles forbilledlig måte.

Beslutning om tildeling av ovennevnte hedersbevis gjøres av forbundsstyret og protokollføres etter at saken har vært for-
beredt og behandlet fortrolig.


