REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 11 – 2012/14
Sted:
Tid:
Neste møte:

Tlf. møte
Mandag 5. mai kl. 20:00-21:50
Fredag 30. mai 2014 ifm. forbundstinget

DELTAKERE:
President
1. visepresident
2. visepresident
Styremedlem
Styremedlem/leder jujutsu seksjonen
Styremedlem/leder taekwondo WTF seksjonen
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen
Styremedlem/leder karate seksjonen

Trond Berg
Tore Bigseth
Øyvind Andreassen
Line Gulbrandsen
Terje Kårstad
Svein Rui
Inger Wold
Kjell Sivertsen

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS), referent
Sportssjef

Trond A. Søvik
Dag O. Jacobsen

Meldt forfall:
Styremedlem
Styremedlem/leder taekwon-do ITF seksjonen
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF
IKT rådgiver

Anne Cathrine Røste
Per Chr. Garnæs
Gunnar Nordahl
Pål Erik Hansen

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 8 stemmeberettigede tilstede.
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Godkjenning av innkalling og sakliste:
• Godkjenne innkalling
Innkalling kunngjort i e-post av 23. april via MS Outlook kalender. Innkallingen ble enstemmig godkjent.
• Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Referat fra møte 08 av 6.-7. des. samt 09 av 20. januar er godkjent pr. e-post. Bekreftes ved signering på neste møte. Det ble
meldt en sak til behandling under evt., søknad om opptak av ny kampsport

Rapporterings-/orienteringssaker:
O-23

Info fra adm./toppidrett
Idrettsregistreringen 2013
NIF er ferdig med sine kontrollrutiner i.f.m. idrettsregistreringen for 2013. NKF er nå registrert som 9.de største
medlemsforbund i NIF av 54 forbund. Det har vært 42% økning siste 6 år for NKF som nå har 40.668 medlemskap
i 416 klubber.
TV reklame
Se http://kampsport.aventia.no/webtv/Play.aspx?sectionID=12&movieID=315&autostart=1 Denne reklamefilmen
sendes under reklamefrie dager på TVN og TV2 i påsken og pinsen. Vises også som kinoreklame til høstoppstart.
Varsel om strykning av Mudo klubber
Varsel er utsendt alle klubber som er utledet fra eller samarbeider nært med Mudo institutter. Årsaken er at disse
klubbene ikke oppfyller NIFs lov.
Oppfølging av karate klagesak
Det er lagt opp til dialog med klagerne og det har vært avholdt flere møter utover våren.
Markedsføring via VGTV
Se http://www.vgtv.no/#!/video/79229/skal-du-ha-juling-episode-1-trening-og-trekning og flere episoder. Wushu
kommer som finale i siste episode.
Status samarbeidsavtaler med stilarter
Norges Nanbudo Forbund skal ha årsmøte 24. mai og vil ta opp samarbeidsavtalen der. Det er avtalt at
medlemskonsulent Daniel Sønstevold deltar for å redegjøre nærmere for samarbeidsavtalen og svare på spørsmål
Krav Maga Norge har skriftlig bekreftet at de vil inngå avtalen straks de har fått sitt org.nr. på plass. Aikikan
Norge har også gitt uttrykk for at de vil tiltre samarbeidsavtalen.
Anlegg
Martin Kaasgaard Nilsen er ansatt som anleggskonsulent i midlertidig deltidsstilling (30%) på vegne av alle
kampidrettene, med spleiselag 20% på hvert forbund. NKF administrerer stillingen på vegne av fellesskapet.
Martin begynte 5. mai i stillingen.
Referat fra anleggsmøte med NIF adm. ble fremlagt for styret.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 57
Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning.
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•

Info fra President/presidentskapet

-

Medlemsmøte i SFF avholdes 13. mai i forkant av NIFs ledermøte 23.-24. mai.

-

Endring av KO loven, høring fra KUD med svarfrist 28. mai, jf.
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kud/dokument/hoyringar/Hoyringsdokument/2014/Horing---forslag-omoppheving-av-lov-om-forbud-mot-profesjonell-boksing-og-til-endring-av-forskrift-til-lov-om-organisertkampaktivitet-som-tillater-knockout/Horingsbrev.html?id=756357
President og GS deltok i høringsmøte med idrettsstyret mandag 29. april.
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-

MMA utfordring i NIF. Noen fleridrettsklubber innen NIF har MMA grupper og medlemskap i Norges MMA
forbund uten at MMA er tatt opp og underlagt NIFs kontroll. NIF tar saken opp med kampidrettsforbundene.

-

Liste over idrettskretsting ble fremlagt til informasjon.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 58:
Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning og gir Presidenten fullmakt til å godkjenne høringssvar til KUD
i.f.t. KO-loven.
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Rapportering fra seksjonene, styremedlemmene/oppnevnte

Seksjonslederne orienterte kort om seksjonsdriften /de overordnete forhold. Det var ingen spesielle utfordringer å
melde.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 59:
Forbundsstyret tar orienteringene til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:
38

Økonomi
Regnskap pr. mars:
Det ble vist til regnskap med balanse samt kommentarrapport. GS kommenterte de viktigste forhold.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 60:
Regnskapet pr. mars med balanse tas til etterretning.
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Tinget 2014
Innkalling og påmeldingsdok. ble distribuert i uke 13 pr. e-post, web og FB, jf.
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=20406370
Det har ikke innkommet noe forslag til verken seksjonskonferansene eller forbundstinget innen fristen 2. mai.
GS orienterte om status med forberedelsene til tinget og foretok praktiske avklaringer med seksjonslederne.
Rapport for tingperioden ble fremlagt og vil inngå i tingdokumentet som går i trykken 12. mai.
Styret avklarte praktiske forhold, herunder forslag på tingdirigenter, sekretærer, tellekorps og
protokollunderskivere til tinget.
Langtidsplan har vært på høring fra årsskiftet med høringsfrist 1. april. Det er innkommet 8 høringssvar som styret
behandlet.
Langtidsbudsjetter for fellesdriften inkl. toppidrett for 2015/2016 ble behandlet samt tingberetningsforslag.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 61:
Revidert langtidsplan og tingberetning vedtas som styrets forslag til forbundstinget. Langtidsbudsjetter for
fellesdriften/toppidrett tar utgangspkt. i 2014 budsjettet med 5% påslag pr. år.
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Evt. innkomne saker ved møtestart
Søknad fra Oslo Kunst des Fechtens om opptak av HEMA (Historiske Europeiske Martial Arts) som ny gren innen
NKF ble mottatt 2. mai. Forbundsstyret behandlet saken under evt. men ser behovet for en grundigere og mer
helhetlig vurdering i.f.t. hva NKF skal være og for hvem i fremtiden.
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Forbundsstyret fattet følgende enstemmige
Vedtak 62:
Sett i lys av at NKF i nyere tid har fått flere søknader om opptak av nye grener innen forbundet, ser styret det som
hensiktsmessig å oversende denne saken til det nye forbundsstyret etter forbundstinget for en mer helhetlig
vurdering før endelig beslutning. Adm. tilskriver søkerklubben.

_______________________________________
Trond Berg

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Tore Bigseth

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Øyvind Andreassen

_______________________________________
Inger Wold

_______________________________________
Line Gulbrandsen

_______________________________________
Svein Rui
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