PROTOKOLL – STYREMØTE nr. 10 - 2008/2010

STED:
DATO/ÅR:

Ullevål Stadion, Oslo
Fredag 16. oktober kl. 18:00-21:00 og
Lørdag 17. oktober kl. 09:00-15:00
(inkl. parallelt møte med jujutsu styret lørdag kl. 09:00-10:15)

DELTAKERE:
Trond Berg
Tore Bigseth
Pål Erik Hansen
Tove Hermanrud
Kjell Sivertsen
Åshild Stenevik
Johannes Ibel
Per Chr. Garnæs

President
1. Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem/leder karate
Styremedlem/leder jujutsu
Varamedlem/nestleder fleridrett
Styremedlem/leder taekwondo NTN

Meldt forfall:
Øyvind Andreassen
Tore Johansen
Stig Ove Ness
Rune Ingebrigtsen
Gunnar Nordahl

2. Visepresident
Styremedlem/leder taekwondo WTF
Varamedlem/nestleder taekwondo WTF
Styremedlem/leder fleridrett
Norsk medlem av WKF/EKF

Fra adm.:
Trond Søvik

Generalsekretær (GS), referent

Forbundsstyret var stemmeberettiget med 8 stemmer.
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Godkjenning av innkalling og sakliste:
FSsak 046

Innkalling og sakliste ble godkjent

Referatsaker:
FSsak 047

Protokoll fra forbundsstyremøte (nr. 9) av 4. september 2009 er godkjent pr. e-post og
utlagt i dokumentarkivet på www.kampsport.no . Protokollen ble bekreftet ved
signering på forbundsstyremøtet.

Rapportering/orienteringssaker:
FSsak 048

Statusrapporter/informasjon
a) Status i.f.t. IKT/konvertering av klubber (fakturagrunnlag for medlemskontingent)
Skriftlig statusrapport ble gjennomgått i.f.t. bruken av medlemssystemet blant klubbene,
herunder betalingsløsningen som skal finansiere videreutvikling. Stadig flere klubber tar
nå i bruk faktureringsdelen i systemet. Forbundsstyret behandlet også spørsmål om evt.
åpning av medlemssystemet for andre kampsportgrupper (tilhørende andre
kampidrettsforbund) i fleridrettslag. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 058

Det kan åpnes for tilgang i NKFs medlemsportal for kampsportgrupper i
fleridrettslag. Det settes vilkår om at betalingsløsning da må benyttes.
b) Status i.f.t. forsikringsportal via MySoft innlogging
GS presenterte dummy for ny forsikringsportal integrert via NKFs medlemssystem. Her
vil det åpnes for mulighet til å kjøpe tilleggsdekninger og andre forsikringsprodukter
etter hvert.
c) Kvinner i kampsport
Forbundsstyret fikk seg forelagt særoppgave om kvinner og kampsport. Oppgaven
hensyntas i NKFs utviklingsavd. i utdanningen av trenere og ledere.
d) Info om adm. samarbeid med seksjonene
Det ble vist til referat fra samarbeidsmøtet av 6. okt. med fleridrettsstyret. Møtet ble
ansett som positivt og oppklarende. GS orienterte videre om omstruktureringen i adm.
i.f.t. saksbehandlings- og oppfølgingsansvar for seksjonene og samarbeidet generelt
mellom seksjonsstyrer og adm. I denne sammenheng ble det henvist til FS-vedtak 023
som gjelder taekwondo WTF som foreløpig ikke er oppfylt. Forbundsstyret fattet
følgende;

FS vedtak 059

Til neste parallellmøte med taekwondo WTF seksjonsstyret i mars 2010 forutsetter
forbundsstyret at FS-vedtak 023 er oppfyldt av seksjonen.
e) Nedlegging av særkretser/regioner
NKF mangler oppgjør fra de tidligere kretsstyrene i Agder, Finnmark og Telemark, men
purrer disse. Vestfold kampsportkrets har avlevert oppgjør og foretatt endelig avvikling
og forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 060

Innsendte oppgjør for Vestfold Kampsportkrets 2008 godkjennes av forbundsstyret.
GS viste videre til brev fra Oslo Idrettskrets i.f.t. kontaktperson og driftsstøtte, noe som
aktualiserer Golf- og Kampsportforbundets brev av januar 2008 til Idrettstyret om
utilsiktede konsekvenser ved nedlegging av særkretser/regioner
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f) Status politiske satsingsområder
GS fremla status for de politiske satsingsområdene som bl.a. vil være tema på
kommende stilartsledermøte og vil også bli omtalt i styrets beretning til forbundstinget
som må påbegynnes forberedelsene til både fra forbundsstyret og seksjonsstyrer (jf.
frister i møteplanslisten). Seksjonslederne ga også kort status i.f.t. aktivitetsutviklingen;
- Samlokalisering av stevne for wushu og jujutsu
- Dommerrekruttering i karate
- Taekwondo NTN redegjorde for sitt dommeropplegg
- Infopakke fra jujutsu
- Info om WKF/WKC problematikk i karate
- Fleridrett ytret ønske om mer faglig påvirkning på toppidretten - Det kan være sunt å
vurdere egen organisasjonsstruktur med jevne mellomrom
Forbundsstyret tok orienteringssakene til etterretning.
Diskusjons- og vedtakssaker:
FSsak 049

FS vedtak 061

FSsak 050

FS vedtak 062

FSsak 051

FS vedtak 063

FSsak 052

FS vedtak 064

FSsak 053

Økonomi
a) Regnskap pr. september ble gjennomgått.
b) Toppidrettsbudsjett 2010 samt søknad til Olympiatoppen ble gjennomgått.
Regnskap pr. september tas til etterretning og foreløpig toppidrettsbudsjett og
søknad til Olympiatoppen for 2010 ble godkjent.
Innstilling fra seksjonsstyret for taekwondo WTF om anmeldelse til domsutvalg
Det ble vist til innstilling fra seksjonsstyret for taekwondo WTF vedr. påstand om en
brudd på NIFs straffebestemmelser av en lagleder/coach på et NC stevne.
Forbundsstyret fikk se film fra hendelsen og fattet følgende;
Forbundsstyret støttet taekwondo WTF styrets innstilling og anmelder vedkommende
lagleder/coach til NIFs domsutvalg for brudd på NIFs straffebestemmelser §11-2.
Søknad om opptak av taido som ny kampsport i NKF
Det ble vist til søknad om å ta opp taido som ny kampsport i NKF. Forbundsstyret fattet
følgende;
Forbundsstyret tar opp taido som ny kampsport i NKF under fleridrettsseksjonen
under forutsetning av idrettstyrets godkjenning som skal innhentes.
Søknad om kongepokal til NM i taekwondo ITF
Det var innmeldt sak om kongepokal også kan tilfalle mesterskap i regi av NKF
taekwondo NTN seksjonen ved norgesmesterskap i ITF taekwondo. Forbundsstyret
behandlet saken og fattet følgende;
Forbundsstyret ser positivt på at kongepokal i fremtiden også kan tildeles innenfor
de supplerende konkurransedisipliner, men inntil videre ser styret det som
formålstjenlig at kongepokal kun forbeholdes de konkurransedisipliner hvor NKF
står tilknyttet internasjonalt Sportaccord/GAISF anerkjent særforbund.
Søknad fra Rehman Moghal om dispensasjon for aldersgrense
Det var innkommet søknad om dispensasjon for aldersgrense innenfor taekwondo WTF
hvor det er tillatt å vinne på knockout. Forbundsstyret behandlet saken og fattet
følgende;
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FS vedtak 065

FSsak 054

FS vedtak 066

FSsak 055

FS vedtak 067

FSsak 056

FS vedtak 068

Forbundsstyret støtter søkers søknad og vil videreformidle denne til
Godkjenningsnemda i Kulturdept.
Ledermøter i NKF
Styret tok opp til vurdering en evt. sammenslåing av årlige ledermøter for forbunds- og
seksjonsstyrer med det årlige samarbeidsmøtet for stilartene og fattet følgende;
Forbundsstyret vil sammenslå ledermøtene slik at det avholdes et årlig kombinert
ledermøte i første helg av desember hvor seksjonsstyrer og fagkomiteer samt
stilartsledere har hver sin arena på fredagen og en felles arena på lørdagen. I tillegg
kjøres et ledermøte for NKFs styrer i sept. etter forbundsting. Årest stilartsledermøte
avvikles imidlertid som før.
Anleggspolitisk arbeid
Olympiatoppens anleggsprosjekt ble presentert samt et forslag til NKFs tilsvar i.f.t.
arealbehov, konkurranseområder o.a. Videre ble det vurdert fra forbundsstyret
nedsetting av anleggspolitisk utvalg eller talsperson og deltakelse på
anleggskonferansen i februar 2010. Forbundsstyret fattet følgende;
Fremlagte tilsvar til Olympiatoppens anleggsprosjekt godkjennes (kendo tas med i
senere spesifikasjoner når konkurranseregler er godkjent). Forbundsstyret ønsker å
nedsette en anleggspolitisk talsperson som evt. også kan delta på anleggskonferansen i februar 2010 sammen med adm. Ansv: Kjell Sivertsen forespør Ove
Gusevik.
Interesseorganisasjon for særforbundene – kandidater til styre og valgkomite i SFF
Forbundsstyret behandlet invitasjon til stiftelse av Særforbundenes Fellesorganisasjon
(SFF) som en interesseorganisasjon. SFF vil da være supplerende til NIF.
Forbundsstyret fattet følgende;
NKF innmeldes i SFF for å stå sammen om felles interesser, spesielt i.f.t. endring av
tingsammensetningen i NIF. President Trond Berg får fullmakt til å forvalte NKFs
interesser i.h.t. styrets signaler og han innstilles også som kandidat til valgkomitéen
i SFF. Forbundsstyret vil understreke at dette ikke er noen mistillit til Idrettstyret.

Eventuelt:
FSsak 057

FS vedtak 069

Flytting av forbundsstyremøte 5.-6. mars 2010?
P.g.a. flytting av WTF stevne blir det vanskelig å opprettholde berammet
forbundsstyremøte og parallellmøte med taekwondo WTF seksjonsstyret.
Forbundsstyret fattet derfor følgende;
Forbundsstyremøtet og fellesmøtet med taekwondo WTF seksjonsstyret flyttes til 12.13. mars 2010.
Det ble tatt opp hvordan landslagsutøvere fremstår i media/bilder, ofte uten kampsport
drakt (dobok/gi). Forbundsstyret fattet derfor følgende;

FS vedtak 070

NKFs landslagsrepresentanter skal bruke drakt (dobok/gi) når de avbildes og
eksponeres i mediasammenhenger. For å hensynta sponsor skal jakke med
sponsoratene brukes utenpå drakten.

Neste forbundsstyremøte avholdes 4. desember i forkant av stilartsledermøtet. Presidentskapet
avholder møte i Bergen 24. okt. for å forberede neste styre- og stilartsledermøte.
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_______________________________________
Trond Berg

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Tore Bigseth

_______________________________________
Johannes Ibel

_______________________________________
Pål Erik Hansen

_______________________________________
Per Chr. Garnæs

_______________________________________
Tove Hermanrud

_______________________________________
Åshild Stenevik

5

