REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 06 – 2012/14
Sted:
Tid:
Neste møte:

Slenes i Eresfjord
Lørdag 8. juni 2013 kl. 10:00-16:00
6.-7. sept. (Bergen?)

DELTAKERE:
President
1. visepresident
2. visepresident
Styremedlem
Styremedlem/leder karate seksjonen
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen
Styremedlem/leder taekwon-do ITF seksjonen
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen
IKT rådgiver

Trond Berg
Tore Bigseth
Øyvind Andreassen
Line Gulbrandsen
Kjell Sivertsen
Terje Kårstad
Per Chr. Garnæs
Svein Rui
Inger Wold
Pål Erik Hansen

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS), referent
Sportssjef

Trond A. Søvik
Dag O. Jacobsen

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

Anne Cathrine Røste
Gunnar Nordahl

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede.
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Godkjenning av innkalling og sakliste:
• Godkjenne innkalling
Innkalling kunngjort i utsendte møteplan av 4. juni 2012 samt i MS Outlook kalender. Innkallingen ble godkjent.
• Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Referat fra møte 05 av 1.-2. mars er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering. Saklisten ble godkjent.
•

Godkjenne vedtak foretatt pr. e-post
Vedtak foretatt pr. e-post 22.mars ble bekreftet godkjent:
Vedtak nr. 27:
Forbundsstyret gir taekwondo WTF seksjonen dispensasjon fra stevnereglementet i.f.t. påmeldingsregler. Dispensasjonen
gjelder fra dags dato og frem t.o.m. juli. Deretter må seksjonen selv ha foretatt nødvendige tilpasninger i
stevnereglementet med informasjon til forbundsstyret.

Rapporterings/orienteringssaker:
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Info fra adm./toppidrett.
Samarbeid med kampanjeorganisasjonen Av og Til
NKF har samarbeid med kampanjeorganisasjonen Av og Til uten alkohol. Det er Norges idrettsforbund (NIF)
som har en overordnet rammeavtale med de og NKF er et av 5 medlemsforbund som er foretrukket partner for
Av og Til. Sammen har vi fått utarbeidet et hefte med mer info om idrett og alkohol relatert til kampsport som
skal utsendes klubbene.
Samarbeid med Norsk Narkotikapoliti, Bry Deg aksjonen
Forbundet har fått kontakt med ovennevnte m.t.p. et mulig landsomfattende samarbeid. Samarbeid med både
Av og Til og Norsk Narkotikapoliti kan vise seg svært nyttig for forbundet og kampsportene våre sitt
omdømme og er i tråd med vedtatte etiske retningslinjer og langtidsplan. I tillegg kan også organisasjonen
MOT, som er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, være aktuell.
Organisasjonsutvikling/idrettsregistreringen
NKF har nær doblet antall aktive de siste 10 år. Her følger oversikten fra Idrettsregistreringen for 2012:

2012

Karate
14 516

ITF
11 132

WTF
8 237

Jujutsu Fleridrett
2 671
2 709

Totalt
39 265

40-års jubileet
Forbundet er i gang med utarbeidelsen av et jubileumshefte. Dette vil bli delt ut på ledermøtet i desember hvor
det avholdes jubileumsbankett. I tillegg vil det bli utsendt alle klubbene. På ledermøtet vil ungdom stå som
sentralt tema m.t.p. de neste 40 års utvikling. Tiltak som gir gode erfaringer i.f.t. rekruttering av ungdom
og/eller inaktive mennesker belønnes fra Kulturdepartementet via NIF, og står sentralt også i forbundets
langtidsplaner.
Informasjonsarbeid
Etter påske innførte GS retningslinjer for informasjonsarbeidet i administrasjonen for å samordne og forsterke
innsatsen på området. Et av punktene er at informasjon samordnes i ukentlige masseutsendelser.
Plakatmaler til klubbene for rekruttering
Det er bestilt design og opplegg for formidling av plakatmaler som klubbene kan laste ned og benytte til
oppheng på lovlige steder for å rekruttere nye medlemmer. Det blir plakatmaler pr. gren, klar for nedlasting
fra august.
Oppstartpakke nye klubber
Det gis gavekort til nye klubber som kan benyttes til inndekning av trenerkurs og stevnedeltakelse i.l.a. første
medlemsår. Også Fighter Sport AS bidrar med gavesjekk.
Synliggjøring av subsidier
NKFs aktiviteter er ikke selvfinansierende, men subsidieres i større og mindre grad. Deltakere på kurs o.a.
betaler således kun en egenandel. Dette vil bli synliggjort for klubbene og enkeltpersonene med støttebrev.
Selvforsvar for funksjonshemmede under Ridderuka
NKFs faggruppe for selvforsvar fungerte som veiledere på et introduksjonskurs for funksjonshemmede under
Ridderuka på Beitostølen i april. Også Trondheim KK, som vant inkluderingsprisen på idrettsgallaen, stilte
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med veiledere. Tiltaket samlet over 50 stk. og ble svært godt mottatt. Ridderrennet ønsker derfor dette som et
fast årlig tiltak og vi har nå søkt Ekstra Stiftelsen om støtte til dette. Les artikler på nettet og se bilder her;
http://www.ridderrennet.no/hendelser/taekwondo-endret-livet.aspx
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=17056365&displaypage=TRUE
Status nye samarbeidsavtaler med stilartene
Har gammel avtale
Japan Karate Association Norway
Norges Nanbudo Forbund
National Karate Federation Norway
Norges Shotokan Forbund
Ju Jitsu Norge
Krav Maga Norge
Norges Hapkido Forbund
Norges Aikido Forbund

Har ny avtale
Norges Kyokushin Organisasjon
Norges Kyokushin Karate Org.
Shorinryu Karate Association Norge
Wado Ryu Norge
Int. Federation of Karate, kyokushin
Int. Wado Federation, Norge
Kofukan Norge
Inoue Ha Norge
National Taekwon-do Norway
Advanced Taekwon-do Norway
ITF Norway
Norges Trad. Shotokan Forbund
Traditional Taekwondo Union
Norsk Taekwon-do Forbund

Mangler avtale
*Wado Int. Karatedo Norge
*Chito Ryu Norge
Int. org. of Goju ryu karate, Norway
Int. Krav Maga Federation, Norway
Krav Maga Liven Int.
Aikikan Norge

* Har sagt de vil inngå avtale

Den gamle avtalen varer til 17. august. De som ikke har tegnet ny avtale innen da vil miste sine privilegier
som bl.a. tilgang til stilartsmodul, dommermodul og landslagsmodul i medlemsportalen, forsikring på
stilartsstevner, info og link på NKFs nettsider og godkjenning av stilartsspesifikke trenerkurs.
Internasjonal plan og samordning
I henhold til internasjonal plan skal seksjonene ha møte med sportssjefen hver høst for å kartlegge og
prioritere internasjonale aktiviteter innenfor konkurranseområdet. Hver høst skal det også være et møte
mellom landslagsledelsen og dommerkomiteen for å sette opp forslag på hvilke konkurranser Norge skal delta
i slik at Norge sender dommere og utøvere på de samme stevnene.
Det ble foreslått nytt punkt inn i forbundets internasjonale plan:
o Representasjonsutøvere, dommere og andre delegater får dekket nødvendige kostnader i.f.m. planlagt
deltakelse på offisielle internasjonale stevner. Dersom NKF skal dekke kostnader ved åpne
internasjonale klubbstevner må dette kun skje etter særskilt søknad og styrebehandling.
Toppidrettsrapport og resultater
Sportssjef viste til egen rapport og tok imot spørsmål. Det ble noe diskusjon i.f.t. hvordan styret ser på
«omskolering» av ulike kampsportutøvere til olympisk taekwondo for å øke rekrutteringstilfanget. Det ble vist
til England som har systematisert dette, jf. http://www.uksport.gov.uk/pages/talent-2012-fighting-chance/
For øvrig er det nylig inngått en 1-årig sponsoravtale med det engelske firmaet FitFlop.
Trenerløypa fremdrift
Det ble vist til notat som beskriver fremdriften i.f.t. utvikling av moduler til de ulike trenerkursene i den nye
trenerløypa som skal iverksettes fra 2014. Forbundet er bra i rute så langt.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 28:
Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning. Int.plan oppdateres med det foreslåtte punkt om dekning av
planlagt deltakelse.
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Info fra President
Internasjonalt:
- WTF og ITF knytter bånd og vil samarbeide om promotering av taekwondo, jf.
http://www.wtkmedia.com/wtf-and-itf-strength-ties/
- WTF skal ha kongress i Mexico og behandle forslag om en Grand Prix serie som skal sikre mer attraktive
stevner. Norge har støttet dette pr. brev men ønsker en payback ordning som gir alle nasjonene mer
likeverdige forhold til deltakelse. Presidenten representerer Norge på kongressen.
- Siste int. representasjonsoppdrag ble redegjort for av seksjonsleder for karate fra EM i Budapest.
- Karate ble ikke OL-idrett denne gangen heller. IOC har valgt bryting, squash og baseball/softball som
kandidater til utvelgelse til OL-programmet, jf. http://www.vg.no/sport/artikkel.php?artid=10103885
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Norges idrettsforbund/Særforbundenes fellesorganisasjon (NIF/SFF):
- SFF avholdt medlemsmøte 7. mai.
- Bedriftsidrettsforbundet er tatt opp og SFF består nå av 51 forbund av 54 mulige
- SFF har fått nye websider, jf. http://saerforbund.no/
- NIF avholdt ledermøte 31. mai/1. juni
Det ble gitt interessant informasjon om momskompensasjonsordningen. Frist for søknad i år er 15. aug.
Ledermøtet fikk en gjennomgang av den økonomiske status for NIF som p.t. er god. Ledermøtet sa også
ja til OL og Paralympics i Oslo 2022.
Saken om tingsammensetningen ble forespurt om videre gang i og besvart med at den skal tas opp i god
tid før neste idrettsting. Vurderes av enkelte som forslag til neste års ledermøte i NIF.
Høring toppidrettsrapport:
SFF fremkom med forslag til felles høringssvar fra medlemsforbundene i.f.t. NIFs (Tvedt-utvalgets)
toppidrettsrapport. Adm. og President utarbeidet eget høringssvar fra NKF som ble utsendt styret i forkant av
svarfristen.
Representasjon og tilskudd fra idrettskretser
Golf og Kampsport sendte i 2008 brev til Idrettsstyret om urimeligheten ved at medlemsforbund uten
særkretser/regioner blir avskåret fra representasjon på idrettskretsting og tilskudd til våre klubber i kretsen. En
NIF nedsatt gruppe ble i 2012 oppnevnt hvor både Golf og Kampsport deltok og gruppen kom med sine klare
anbefalinger til NIFs fellesforum, hvor både idrettskretser, NIF og medlemsforbundene deltar på adm. nivå.
På tross av at man der kom til enighet er det ikke alle idrettskretsene som praktiserer ny ordning og følgelig er
det sendt brev til Nord-Trøndelag idrettskrets med kopi til både NIF og SFF. Saken følges opp via SFF.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 29:
Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning.
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Rapportering fra seksjonene og oppnevnte
Seksjonslederne orienterte om sine seksjoners drift og spesielle utfordringer.
Taekwon-do ITF seksjonen
Innen ITF er terminliste i.f.t. NM arrangementer klar for flere år fremover. Stevnereglementet skal tilpasses
internasjonale forhold og må endres over nyttår etter neste NM. Dommerkomiteen gir sin innstilling til
seksjonsstyret. Søknader om tilskudd er på gang i.f.t. post 3.
Jujutsu seksjonen
Innen jujutsu har det vært en oppfølging etter strategiseminaret i desember med et utvidet seksjonsstyremøte i april
med fagkomiteene. Temaet var hvordan få mer aktivitet med stevner, dommere og deltakere. En utfordring er å
skaffe arrangør til høstens NM da teknisk arrangør har trukket seg. Videre ble det planlagt et selvforsvarsseminar/
samling for jujutsu klubbene i januar 2014. For øvrig er tilskuddssøknader behandlet.
Taekwondo WTF seksjonen
Innen WTF prøver man å ta med ungdom i komiteene. Det skal avholdes et stevnelederkurs til høsten og det er
god aktivitet innenfor poomse hvor deltakerantallet har vokst kraftig. Det planlegges et årlig teknikkstevne,
hanmadang, som det skal kjøres pilot «mini-hanmadang» i år i Steigen. Innholdet på www.dommerkomiteen.no er
overført til
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/kampsporter/taekwondo_wtf/artikkel?displaypage=TRUE&ele
ment_id=17036374 .
Karate seksjonen
Innen karate er graderingsreglementet revidert og det er behandlet en mengde tilskuddssøknader. Det var
innkommet klage på uttalelser på sosiale media og styret fattet følgende vedtak på siste styremøte;
«Seksjonsstyret finner ikke grunnlag for å innstille til påtale i idrettens domsutvalg eller sanksjonere med
alminnelig disiplinærforføyning på nåværende tidspunkt. Saksinnholdet bør sees opp imot forbundets etiske
retningslinjer og GS bes om å kalle klubbene inn til avklaringsmøte med dette som utgangspunkt. Saken bringes
inn til overordnet organ på prinsipiell basis i.f.t. hvordan idretten generelt bør agere overfor uønskede skriverier
på sosiale medier. I tillegg skal det utlegges et generelt notat om dette på Facebook til info.»
Forbundsstyret diskuterte om saken skal bringes opp til Idrettsstyret, men fattet ingen konklusjoner på dette møtet.
Fleridrett seksjonen
Innen fleridrett ble det vist til pågående saker som må avklares i.f.t. kyudo og aikido. I.h.t. NIFs lov skal forbundet
ivareta og utgjøre høyeste faglige myndighet. Dette må løses via stilartsavtaler eller int. medlemskap. For øvrig er
det noen utfordringer knyttet til det indre liv i seksjonen i.f.t. wushu og manglende aktivitet.
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Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 30:
Forbundsstyret pålegger fleridrett seksjonsstyret å endre sammensetningen i wushu komiteen, utifra
forbundsstyrets signaler, på bakgrunn av fakta i.f.t. manglende aktivitet over lengre tid. Når det gjelder hvordan
håndtere evt. usanne/krenkende uttalelser på sosiale medier, tas saken opp igjen på neste møte. For øvrig tar
forbundsstyret orienteringene til etterretning.
IKT rådgiver:
Møte med MySoft er avholdt 13. mars og 25. april. Alle medlemsklubbene uten betalingsløsning er varslet og
tilbudt fullskala versjon. De som ikke takket ja innen utløp av mai fikk redusert tilgang til basis versjon.
Brukerkurs kjøres i mange klubber.
Norgeskart med GPS koordinater for medlemsklubbene er utviklet, verifisert og installert i funksjonsmenyen for
klubbene. På websidene blir det lettere for besøkende å finne klubb i sitt nærområde straks vi også har fått alle
GPS verdiene på plass og kommer snart på NKFs nettsider.
Stevneadministrasjonssystemet er forbedret på endel punkter og adm. opplever få rapporterte feil/mangler i.f.m.
medlemsportal og stevnesystem.
Løsning for aktivitetsregistrering er drøftet med MySoft og bedt om tilbud på.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 31:
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Sak

22

•

Frist

Ansv.

Økonomi
Resultatregnskap:
Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. april ble tatt opp til behandling.
Bruk av fondsmidler:
I møte med WTF taekwondo klubber i vest 20. mars kom det frem behov for stevneutstyr
og matter og ønske om å bruke disponible fondsmidler til dette. Karate og taekwondo
seksjonene har diskutert forslaget og støtter dette i sine siste møter.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 32:
Regnskap med balanse og kommentarrapport tas til etterretning. GS får fullmakt til å
innløse fondet etter region vest og koordinere en innkjøpsplan av stevneutstyr med
seksjonene.
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ASAP

GS,
seksjonsledere

Markeds/sponsorarbeid – mediaevent (oppf. kampidrettsgalla)
Det vises til vedtak 24 på forrige styremøte om kampidrettsgalla. Vedtaket forutsatte tiltredelse
fra samtlige kampidrettsforbund. To forbund ble imidlertid ikke med grunnet økonomiske
forhold.
I.f.m. markedsplanarbeid og innledende møter med næringslivet ser vi at det er viktig å ha
medieevent som del av sponsorprodukter samt en mediepartner. Kampidrettsgalla alene er ikke
nok, men profiler, mestermøter/galla og barnefestival er noe av det som må bygges opp.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 33:
Tidligere vedtak 24 bortfaller da ikke alle kampidrettsforbundene gikk inn for kampidrettsgalla.
GS gis fullmakt til å jobbe videre med omforent konsept «mestermøte» for fremlegging til
forbundsstyret når økonomiske, sportslige og praktiske rammer er klargjort.
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Høst-13

GS

Anleggsplan og arbeid
Det har vært avholdt en rekke møter mellom kampidrettsforbundene på adm. plan samt med
arkitektkontoret Slettvold. Videre er særforbundskoordinator Terje Jørgensen sin ekspertise
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trukket inn. Forslag til felles anleggsplan for kampidrettene ble fremlagt for behandling, inkl.
konsepttegninger fra arkitektkontoret Slettvold m.m.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 34:
Fremlagte anleggsplan vedtas.
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Straks

GS

Neste
møte

GS/
President

Organisering av forbundet
Presidenten hadde bedt Kjell og Terje forberede et innlegg rundt organisering av forbundet for å
få i gang en debatt. Formålet var å vurdere om forbundet fortsatt er riktig organisert i.f.t. de
oppgaver forbundet i sum skal løse. Innlegget førte til ønsket debatt.
Forbundsstyret fattet til slutt følgende enstemmige
Vedtak 35:
Saken drøftes videre på neste forbundsstyremøte.

_______________________________________
Trond Berg

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Tore Bigseth

_______________________________________
Per Chr. Garnæs

_______________________________________
Øyvind Andreassen

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Line Gulbrandsen

_______________________________________
Inger Wold
_______________________________________
Svein Rui
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