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REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 03 – 2014/16 

 

Sted: Rica Hotell Gardermoen 

Tid: Fredag 24. og lørdag 25. oktober,  
h.h.v. kl. 18:00-21:00 og 09:00-13:00 

 
 
DELTAKERE: 
President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth  

Styremedlem Kjell Sivertsen 

Styremedlem Line Gulbrandsen (fra 18:25) 

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 Tore Johansen 

IKT-rådgiver Pål Erik Hansen 

 

Fra administrasjonen: 
Generalsekretær Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag O. Jacobsen 

 

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

2. visepresident Øyvind Andreassen 

 

  

 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede. 
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Godkjenning av innkalling og sakliste: 
 
• Godkjenne innkalling 
Innkalling kunngjort i møteplan vedtatt 5. sept. (vedtak 5) ble enstemmig godkjent.  
 

• Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt 
Referat fra møte 02 av 5. september 2014 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering.  
Saklisten ble enstemmig godkjent. 
 

 
 

Rapporterings-/orienteringssaker: 
 
O-06 • Adm. saker  

 
Medlemsfordel privatforsikringer  
Det arbeides med å få på plass en ny medlemsfordel gjennom konkurransedyktige tilbud på privatforsikringer. 
 
Brosjyrer  
Utdanningsbrosjyre og brosjyre/info om barneidrettsbestemmelser i.f.t. kampsport er utarbeidet og legges ut på 
kampsport.no i tillegg til utsendelse til klubber og utdeling på ulike arenaer. 
 
Lederutdanning  
Spørreundersøkelse er utarbeidet og igangsatt. Avsluttes 3. nov. Resultatene fra analysedelen vil bli presentert på 
ledermøtet i desember.  
 
Klubbundersøkelser 
GS viste til pågående klubbundersøkelser som skal avdekke forbedringsområder som må møtes på ulike måter. 
 
Toppidrett 
Sportssjefen presenterte toppidrettsrapport med status. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 12: 

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.  

 

 

O-07 • Idrettspolitiske saker VEDL. 

 

• Status proffbokseloven og knockout-loven, jf. http://www.vg.no/sport/kampsport/naa-kan-braekhus-slippe-
jubelen-loes/a/23308492/  
 

• Status ble avgitt i.f.t. representasjonsrett på idrettskretsting for særforbund uten regionalt ledd; 
 

• Info fra NIF ble avgitt om etterspill fra tidligere sak om deltakelse i kampsportklubb ved person som var 
underlagt tvungent psykisk helsevern. 
 

• Status fleridrettsforbundenes post 3 dialog med NIF ble avgitt. Nå er det NIFs utspill. 
   

• Status programsatsingsmidler anlegg; Foreløpig uavklart. 
 

• NIFs brev til Norges MMA forbund ble fremlagt til orientering. 
 

• Status organisasjonsutvalg; Presidenten orienterte. Følgende personer er oppnevnt; Kjell Sivertsen, Per Chr. 
Garnæs, Unni Høiby, Margaret Aase. I tillegg deltar President og fra adm. følgende; Trond Søvik, Dag 
Jacobsen og Martin Nielsen. 

 

• Foreløpig program for ledermøtet i desember ble fremlagt. 
 

• GS er bedt om å inngå i styret for det nyopprettede selskapet Sporten.no AS som er heleid av SFF. 
 

• Kandidater til Idrettstyret i.f.m. valg på idrettstinget 2015. Visepresidentene fremmet Trond Berg som 
kandidat til idrettstyret for neste idrettstingperiode. 
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Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 13: 

Forbundsstyret fremmer President Trond Berg som kandidat til idrettstyret for neste tingperiode.  

Implementering av KO-loven fordrer endringer i noen konkurransebestemmelser. Dette må forestås av 

seksjonsstyrene og deres dommerkomiteer. For øvrig tar forbundsstyret orienteringen til etterretning. 

 

 

O-08 • Seksjons-/komitesaker - 

 

IKT (videre)utvikling 
 IKT rådgiver og GS fremla betraktninger rundt IKT videreutvikling og veivalg.  
 

Status seksjoner 
Seksjonslederne ga kort status i.f.t. overordnete viktige saker..  
 
Karate: Jobber bl.a. med samhandling mellom DK, seksjonsstyre og landslagsvirksomhet, internasjonal 
representasjon på kongress i Bremen, NM i Trondheim og møte med JKA stilartsgruppering.  
 
Jujutsu: Hadde NM 11. okt. som ble bra. Har en del avklaringer å foreta i.f.t. DK om innføring av ny 
konkurransegren (ne waza/BJJ), internasjonal representasjon på VM i nov. med kongress. Også på gang med 
tilrettelegging av forbundsgraderinger. 
 
ITF taekwon-do: Har gjennomført et ekstra løft med 10 dommerkurs siden sist. Har NM i Tromsø 7.-9. nov. hvor 
alle ITF stilartsgrupper er representert. Får 2 kongepokaler. 
 
WTF taekwondo: Satser mer på Barentssamarbeid og ser på samarbeid med NIFs prosjekt Sunn Jenteidrett for å 
forebygge spiseforstyrrelser. Skal foreta regelendringer i.f.t. KO-loven. Jobber med nytt stevneopplegg, herunder 
ser på økonomien ved disse samt søker kontroll med alle Kukkiwon graderinger via seksjonen. I samarbeid med 
Danseforbundet avholdes taekwondo dance 15. nov. på Skedsmo. 
 
Fleridrett: Skal behandle tilskuddssøknader fra klubbene samt må få alle komiteer på plass og oppfølging av disse. 
Har seksjonsstyremøte 30. okt. hvor bl.a. kyudo problematikk må tas opp. Innen wushu står rekruttering som 
sentralt punkt. Avtale med universitet i Henan provinsen, Kina, gjelder kampsport generelt og ikke bare wushu. 
Følgelig ble dette løftet inn i forbundsstyret til info. Adm. kan inngå slik avtale som ikke har noen kostnadsbinding 
for forbundet med seksjoner. 
 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 14: 

Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning.  

 

 

Diskusjons- og vedtakssaker: 
 

08 • Økonomi  

 
Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. september forelå til behandling.  
Styret fastsatte GS lønn.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 15: 

Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. september tas til etterretning. Styret fastsatte GS lønn gjeldende 

fra 01.04.14. Lønnen skal fremkomme i noter til årsregnskapet. 

 

 

09 • Lyoness 
 

 

 
Det har innkommet anbefalinger om at NKF bør inngå samarbeid med Lyoness for å kunne få ekstra inntekter til 
egen virksomhet samt hjelpe medlemsklubbene til det samme. Lyoness er et MLM selskap (multi-level-markering 
- relasjonsmarkedsføring) som baseres på fordelskort for enkeltpersoner og lojalitetsbonus til disse fra utvalgte 
firmaer som inngår avtale med Lyoness. Fordelskortet er gratis å motta og gratis i bruk, men gir rabattfordeler. 
Lyoness tilbyr videre enkeltpersoner og firmaer/forbund å bli Lyoness agenter i et distribusjonsnettverk.  
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Lyoness driver ikke med pyramidespill i.h.t. Lotteritilsynet, jf. http://www.vg.no/forbruker/lyoness-driver-ikke-
pyramidespill/a/23243437/ .  NIF ber imidlertid særforbundene å være generelt varsomme i.f.t. fordelsnetterk. 

 

Forbundsstyret behandlet saken og fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 16: 

Forbundsstyret ønsker ikke å gjøre bruk av tilbudet fra Lyoness da dette utfordrer forbundets integritet. 

 

 
10 • Unntatt offentlighet 

 

 

 
Sak 1 
En NKF dommer ble anmeldt til politiet med bakgrunn i seksualisert prat på sosiale medier. Politiet henla saken 
idet intet straffbart forhold anses bevist. Saken ble deretter fremmet for NKF til behandling.  
 
Styremedlem Line Gulbrandsen erklærte seg inhabil i saken og deltok ikke under denne. 
 
Styret behandlet saken og fattet følgende enstemmige 

 
Vedtak 17: 

NN har misbrukt sin rolle som dommer i Norges Kampsportforbund (NKF) gjennom seksualiserte handlinger 

spesielt på sosiale medier. Dette er en adferd som ikke er forenlig med idrettens verdier og nedbrytende for NKFs 

omdømme. På denne bakgrunn vedtar forbundsstyret å reise påtale mot NN til idrettens domsutvalg med bl.a. 

påstand om øyeblikkelig suspensjon. I påvente av domsslutning pålegges dommerkomiteen å inndra NNs 

dommerlisens med øyeblikkelig virkning. 

 
Sak 2 
Status på tidligere sak unntatt offentlighet, jf.  

http://www.nettavisen.no/nyheter/trener-dmt-for-overgrep-mot-barn/8484787.html  
 
Forbundsstyret tok opp til vurdering om NKF skal påtale vedkommende til idrettens domsutvalg og fattet følgende 
enstemmige  
 
Vedtak 18: 

NN er sivilrettslig dømt for overgrep mot mindreårig til 10 mnd. fengsel. Overgrepene har skjedd i en idrettslig 

sammenheng og er uforenlig med idrettens verdier og lover, noe som setter idrett generelt og kampsport spesielt i 

et dårlig lys og skader idrettens anseelse. Forbundsstyret vedtar på denne bakgrunn å reise påtale mot NN til 

idrettens domsutvalg med bl.a. påstand om øyeblikkelig suspensjon.  

  

Av allmennpreventive årsaker skal det utlegges informasjon om styrets vedtak på NKFs nettsider uten 
navngivning.  

 
 
_______________________________________ 
Trond Berg 
 
_______________________________________ 
Tore Bigseth 

_______________________________________ 
Svanhild Sunde 
 
_______________________________________ 
Terje Kårstad 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen  

 
_______________________________________ 
Inger Wold 

 
_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 
 
 
 
 

 
_______________________________________ 
Tore Johansen 
 
_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs 

 


