REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 07 – 2012/14
Sted:
Tid:
Neste møte:

Park Inn Airport Hotel, Gardermoen
Fredag 6. sept. kl. 18-21 og
Lørdag 7. sept. kl. 09-13
6. des. kl. 16:00 i.f.m. ledermøtet

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

Trond Berg
Tore Bigseth
Øyvind Andreassen
Anne Cathrine Røste
Line Gulbrandsen
Terje Kårstad
Per Chr. Garnæs
Svein Rui
Inger Wold

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS), referent
Sportssjef
Sponsoragent

Trond A. Søvik
Dag O. Jacobsen
Olav Linna (sak O-14)

Meldt forfall:
Styremedlem/leder karate seksjonen
Varamedlem/nestleder karate seksjonen
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF
IKT rådgiver

Kjell Sivertsen
Odd Arne Hagen
Gunnar Nordahl
Pål Erik Hansen

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 06 av 8. juni er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering. Det ble meldt 3 saker til evt. fra
seksjonsleder Svein Rui, men disse ble det enighet om ta opp via møte med adm. Saklisten ble enstemmig godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:
O-14

•

Info fra adm./toppidrett
Arne Nestors bortgang
Det ble i sommer ordnet med krans fra NKF ved Arne Nestors bortgang. Minneord ble utlagt på nett;
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=17730369&displaypage=TRUE
Nytt om navn og personalforhold
Det ble orientert om interne forhold.
Adm. handlingsplan
Handlingsplanen er oppdatert med status og adm. ligger godt an i.f.t. denne.
Samarbeidspartnere og markeds/sponsorarbeid
Samarbeidsavtale med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er inngått.
Innleid sponsoragent, Olav Linna, presenterte sitt arbeid så langt i sponsormarkedet.
Status nye samarbeidsavtaler med stilartene
Den gamle avtalen varte til 17. august. Det er svært få stilartsorg. som ikke har tegnet ny avtale. Privilegier
som bl.a. tilgang til stilartsmodul, dommermodul, landslagsmodul og stevneadm. i medlemsportalen,
forsikring på stilartsstevner, info og link på NKFs nettsider og godkjenning av stilartsspesifikke trenerkurs
inngår i avtalen.
Nye kampsporter vil inn i NKF
Den 26. august hadde adm. møte med Norsk MMA forbund. De ønsker tilknytning til NKF på lik linje som
svensk MMA er inkludert i det Svenska Budo & Kampsportforbundet. Tidligere har vi hatt møte med thai
boxing (muay thai) som også ønsker å bli tatt opp som ny gren i NKF. Imidlertid har begge idrettene til felles
at medlemsmassen ikke er organisert i.h.t. NIFs lover p.t. Den politiske siden i.f.t. om forbundet ønsker å ta
opp Muay thai og MMA skulle behandles under sak 28, men denne saken ble ikke behandlet p.g.a. tidsnød.
Oppfølging/status i.f.t. klagesak
Det er foretatt en anmeldelse til idrettens domsutvalg fra en av medlemsklubbene i NKF.
Søknader for fullkontakt idrettene til Godkjenningsnemda
GS ga status for søknadene til Godkjenningsnemda for ny 3-årig godkjenning for kampaktiviteter hvor det er
tillatt å vinne på KO. Fristen er 15. sept. og alt er i rute.
Anlegg
Kampidrettsforbundene avholdt 28. august møte med Kulturdepartementet (KUD) hvor konsepttegninger og
planer ble fremlagt. Planene ble svært godt mottatt og det skal igangsettes et arbeid med KUD støtte til en
anleggsveileder for medlemsklubbene. Det ble også orientert om møte med Oslo idrettskrets om det samme.
Toppidrettsinfo
Sportssjef ga en orientering om toppidrettsarbeidet, resultater og utfordringer. Vi skrev idrettshistorie i juli ved
at Anna Knutsen vant bronse i World Games i jujutsu.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 36:
Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning.
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O-15

•

Info fra President/presidentskapet
-

Øyvind og Svein orienterte. President Trond Berg (TB) har avlevert skriftlig rapport fra WTF kongressen
i Mexico hvor han representerte NKF og fremførte forbundets syn på de aktuelle saker. I ettertid har det
kommet forespørsel og forslag på at TB er ønsket som styremedlem i ETU. Forbundsstyret ga sin
umiddelbare støtte til slikt kandidatur.

-

Det ble orientert om intern konflikt i WKF. Gen.sekr. har gått av..

-

Ekstraord. idrettsting i NIF avholdes 28. sept.

-

Høringer fra NIF:
o Spillemiddelsøknad, frist 30. aug., er besvart av SFF.
o Vekting post 3, ny utsatt frist 20. sept.
o Proffbokseloven, frist 10. okt.
Adm. kommer med forslag til høringssvar på de to siste. Behandles pr. e-post.

-

Medlemsmøte i SFF avholdes 11. sept. hvor Presidenten og GS deltar.

-

Oslo Idrettskrets ber om forslag til kandidater til valg. Frist; 15. sept. Anne Cathrine ble foreslått som
kandidat og bes sende sin CV til GS.

-

Nippon Karate Klubbs 35 års jubileum avholdes lørdag 19. okt. Presidenten m.fl. er invitert. Presidenten
overlater evt. representasjon her til karate seksjonsstyret.

-

Ledermøte og 40-års jubileet. Jubileumshefte er i rute. Forslag til foreløpig program ble gjennomgått.
Seksjonslederne må ta opp med sitt seksjonsstyre forslag til aktuelle gjester og meddele adm.

-

Presidenten orienterte om en anmeldelse som er under etterforskning som gjelder seksuell trakassering
fra instruktør overfor mindreårig. Saken er unntatt offentlighet. NIFs info og filmer på web om
forebygging og håndtering av nevnte forhold på generell basis kan med fordel også utlegges på NKFs
nettsider av adm.

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 37:
Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning.
O-16

•

Rapportering fra seksjonene og oppnevnte
Seksjonslederne orienterte om sine seksjoners drift og spesielle utfordringer. Det ble spesielt orientert om
utfallet innen fleridrett og wushu komiteen siden sist. Ny komite er nedsatt. Videre er det aktuelt å avvikle
kyudo som kampsportgren i NKF med virkning fra årsslutt med påfølgende tilskriving av kyudo klubbene om
dette. Årsaken er at kyudo er organisert i konkurrerende forbund som også innehar det internasjonale
medlemskap. Seksjonsstyret skal behandle saken. Neste møte er 22. okt.
Svein orienterte fra taekwondo WTF seksjonen og om WTFs Grand Prix konsept. Han viste spesielt til
pågående arbeid med hanmadang festival, jf. film;
http://kampsport.aventia.no/webtv/Play.aspx?sectionID=8&movieID=305&chapterID=0#
Terje orienterte fra jujutsu seksjonen. Skal ha møte 20. sept. hvor både NM og selvforsvarsseminar står på
agendaen.
Per Chr. orienterte fra taekwon-do ITF seksjonen hvor den største utfordringen synes å være implementering
av nytt regelverk.
Anne Cathrine holdt kurs for resten av styret i.f.t. mulighetene på sosiale media, spesielt Facebook.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 38:
Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning.
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Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Sak

26

•

Frist

Ansv.

Økonomi
Resultatregnskap:
Regnskap med balanse og kommentarrapport pr. juli ble behandlet. Det mangler fortsatt
kontrollkomiteens beretning for 2012 og dermed uteblir også siste rest av NIFs
rammetilskudd til NKF. Dette fører til stort avvik i.f.t. periodisert budsjett så langt.
GS orienterte om dialog med Storebrand vedr. pensjonsprosess og evt. overgang fra
YTP til ITP. Her må innhentes fakta i.f.t. de utfordringer som melder seg.
Videre minnet GS om at seksjonslederne må sørge for styrebehandling av sin seksjons
behov for stevneutstyr i alle aktivitetsområder. Behovet må meldes GS som skal, ifølge
tidligere styrevedtak, koordinere innkjøp med bruk av innløste midler fra aksjefond.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 39:
Regnskap med balanse og kommentarrapport tas til etterretning. Pensjonsordningen tas
opp på neste styremøte. Seksjonslederne besørger behandling av stevneutstyr behov og
melder til GS.
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•

ASAP

GS,
seksjonsledere

Fremtidsvyer – utarbeidelse av ny langtidsplan
Mediaevent
Det har vært snakk om å prøve å få til et felles mediaevent for kampidrettsforbundene i håp
om å nå bredere ut i samfunnet. Siste vedtak var som følger;
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.
Det er tanker innen WTF taekwondo toppidretten om en Fight Night i november. Dette vil
ikke bli svaret på et større mediaevent, men kan tjene som produktutvikling og nytenking for
å skape noe som på sikt kan få oppmerksomhet, jf. film;
http://kampsport.aventia.no/webtv/Play.aspx?sectionID=8&movieID=300&chapterID=0
Langtidsplan
Forslag til langtidsplan med toppidrettspolicy må utarbeides til behandling i styret og senere
på tinget. GS tok opp aktuelle elementer for nærmere avstemming og diskusjon i styret.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 40:
GS bes om å arbeide videre med utkast til langtidsplan utifra styrets signaler med bl.a.
følgende hovedelementer;
1. Omdømme
2. Utdanning
3. Anlegg
Seksjonslederne bes samtidig om å ta opp ovennevnte hovedelementer til behandling i
seksjonsstyrene.
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•

Høst-13

GS

Høst-13

Seksjon
sledere

Senere

President

Organisasjonsutvikling
Denne saken ble utsatt p.g.a. tidsnød.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 41:
Saken tas opp på senere møte.
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_______________________________________
Trond Berg

_______________________________________
Svein Rui

_______________________________________
Tore Bigseth

_______________________________________
Per Chr. Garnæs

_______________________________________
Øyvind Andreassen

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Line Gulbrandsen

_______________________________________
Inger Wold

_______________________________________
Anne Cathrine Røste
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