PROTOKOLL – STYREMØTE nr. 12 - 2008/2010

STED:
DATO/ÅR:

Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo
Fredag 12. mars kl. 18:00 - 21:00 og
lørdag 13. mars kl. 09:00 – 14:20 (inkl. fellesmøte
med taekwondo seksjonsstyrene kl. 09:00-11:00)

DELTAKERE:
Trond Berg
Tore Bigseth
Øyvind Andreassen
Tove Hermanrud
Tore Johansen
Rune Ingebrigtsen
Per Chr. Garnæs
Eva Andersson
Gunnar Nordahl

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

Meldt forfall:
Pål Erik Hansen
Kjell Sivertsen
Åshild Stenevik

Styremedlem
Styremedlem/leder karate
Styremedlem/leder jujutsu

Fra adm.:
Trond Søvik
Dag Jacobsen

Generalsekretær (GS), referent
Sportssjef

Tilstede u/FSsak 073:
Ove Gusevik

Oppnevnt anleggspolitisk talsmann

Forbundsstyret var stemmeberettiget med 9 stemmer.
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Godkjenning av innkalling og sakliste:
FSsak 066

Innkalling og sakliste ble godkjent etter at tilleggssaker ble innmeldt under
orienteringssaker, jf. FSsak 068 pkt. j), k) og l).

Referatsaker:
FSsak 067

Protokoll fra forbundsstyremøte (nr. 11) av 4. desember 2009 er godkjent pr. e-post
og utlagt i dokumentarkivet på www.kampsport.no . Protokollen ble bekreftet ved
signering på forbundsstyremøtet.

Rapportering/orienteringssaker:
FSsak 068

Statusrapporter/informasjon
a) Nye trykksaker
Det ble utdelt nye trykksaker (utdanningsinfo og ”Ess i ermet”) til info.

b) Status taido søknad til Idrettsstyret.
NKF har fått opplyst at NIF holder på med en revisjon av opptaksrutiner som gjør at
forbundet ikke har fått avklaring/godkjenning av styrets anbefaling om opptak av taido.

c) Info i.f.t. utøvers søknad om disp. fra aldersbestemmelser
I forlengelsen av avslaget har Godkjenningsnemda foreslått endringer i loven slik at det gis et
tidsintervall for at utøvere eldre enn aldersgrensen på 34 år skal kunne delta i kampaktiviteter hvor det
er tillatt å vinne på knockout.

d) Status i.f.t. NKFs medlemsverktøy, stevneprogram og websider
Det ble vist til grundig informasjon i saksdokumentene. Adm. følger opp med møter med IKT
leverandør. Det har nylig vært avholdt møte med Danseforbundet i.f.t. deres interesse for å ta i bruk
samme medlemssystem som NKF. Motorsportforbundet bruker allerede samme system etter
introduksjon via NKF. Antall klubber som benytter betalingsdelen av NKFs medlemssystem er noe
lavere enn den burde være utifra at inntektene på IKT administrasjonsgebyret pr. transaksjon skal
finansiere videreutvikling. Det var innkommet forespørsel om endring av gebyret for å unngå rest på
50 ører i systemet. I.f.t. koplingen fra forsikringsordningen til medlemssystemet via Min Profil er
denne delen av systemet kraftig forsinket. Sportscover og meglerfirmaet Quality Broker har tilbudt
NKF kompensasjonsordning. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 080

Adm. bes om å intensivere markedsføringen mot medlemsklubbene i.f.t. bruk av
betalingsdelen i NKFs medlemssystem. Klubbenes andel av IKT adm. gebyret
oppjusteres til kr. 2,- pr. transaksjon. Investeringstakten i medlemssystemet dempes i
påvente av endelige økonomiske rammer fra Kulturdepartementet via NIF for 2010.
e) Toppidrettsrapport 2009
Sportssjefen presenterte toppidrettsrapporten 2009. Det er oppnådd gode resultater på flere felt i.h.t.
planene, bl.a. medaljefangst i offisielle internasjonale mesterskap og økt aktivitetsdeltakelse generelt.
NKF driver talentutvikling og toppidrett på en kostnadseffektiv måte i.f.t. de internasjonale
konkurrentene. Sportssjef fikk honnør for den avlagte rapporten som var informativ og tydelig.

f) Omorganiseringsprosess forelagt de lokale fagforeningene
GS viste til omorganiseringsplan for administrasjonen som er forelagt fagforeningene for nærmere
involvering og drøftelser.

g) Høringsnotat fra NIF/Kompetanseutvalget vedr. trenerutviklingsrammer
GS viste til at utviklingskonsulent Martin Kitel har besvart utsendte høringsnotat etter nærmere
gjennomgang sammen med faggruppen for trenerkursene. Temaet kan også bli en informasjonssak på
NIF sitt ledermøte i mai. NKF har via GS som Kompetanseutvalgets leder og Antero Wallinus-Rinne
(tidligere utdanningssjef i NKF) som prosjektleder for felles trenerutviklingsrammer, vært sterkt
involvert i arbeidet som skal komme norsk idrett tilgode.
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h) Retningslinjer på Kompetanseområdet i norsk idrett
Retningslinjene er et fundament for arbeidsdeling innen norsk idrett på kompetanseområdet og brukes
nå som mal i NIF innenfor andre områder via NIFs arbeids- og rollefordelingsutvalg. Temaet kan også
bli en informasjonssak på NIF sitt ledermøte i mai.

i) Status idrettspolitiske saker i NIF/SFF
President Trond Berg (TB) orienterte:
- Særforbundspolitisk utvalg vil bli nedlagt av Idrettstyret etter at rapporten fra utvalgets arbeid er
fullført. TB orienterte om arbeidet i utvalget sett fra hans side som delaktig utvalgsmedlem.
- Dialogmøte med Idrettsstyret 25. januar ble avholdt med særforbundenes Presidenter og GSer.
TB tok opp følgende 3 saker til behandling og som la beslag på hele møtet da det også fenget de
øvrige særforbund:
o Trakassering på Idrettsgalla. Her var Idrettspresidenten enig med NKF om at det var et
etisk forbedringspotensiale til neste gang.
o Status brev til NIF av 02.01.09 om utilsiktede organisatoriske konsekvenser ved
nedlegging av særkretser/regioner og foreløpig svar av 28.05.09. Her hadde ikke saken
nådd Idrettstyret men kun vært behandlet administrativt. Nå skal saken få sin politiske
behandling, ble det lovet.
o NIFs IKT arbeid utgjør en spore til misnøye og mistillit fra særforbundenes side. TB og
GS konkretiserte dette og utløste en stor diskusjon som har fått et positivt etterspill i.f.t.
at det oppleves at NIF tar mer tak i utfordringene.
- NIFs ledermøte avholdes i Tromsø 28.-29. mai. President og GS deltar.
- Månedsbrev fra Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). I siste utgave fremgår at det etterlyses
forslag fra særforbundssiden til kandidater til NIFs valgkomite m.t.p. Idrettstinget 2011.
Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 081

Styremedlem Per Chr. Garnæs foreslås til NIFs valgkomite.
j) Status MVA området for idretten
GS orienterte om informasjonsmøte fra NIF om utviklingen i.f.t. MVA kompensasjonsordninger for
idretten. Fra NKF deltok Søren Engelschiøn fra politisk side sammen med GS. Det er utsendt
høringsnotater til NIF i.f.t. de ulike MVA ordninger;
a) Kompensasjonsordning for varer og tjenester i frivillige organisasjoner
b) Kompensasjonsordning for spillemiddelfinansierte anlegg
c) Innføring av såkalt kulturmoms som også rammer kommersiell idrett
Ordningene er ikke endelig ferdigstilte, men tas sikte på å være operative etter sommeren. For NKFs
medlemsklubber er det først og fremst pkt. a) som er aktuell. Klubbene oppfordres til å registrere seg i
Frivillighetsregisteret for å kunne dra nytte av kompensasjonsordningene.

k) Nytt bachelor tilbud innen idrett
Sportssjefen orienterte om at NKF har vært formidlingspart i.f.t. at Høgskolen i Hedmark har inngått
et samarbeid med Beijing Sports Universitet (BSU). Praksis kan opparbeides i Kina, Beijing, i.f.m.
studiet på Hedmark for å få en bachelor i idrett. BSU er et av verdens fremste universiteter på sitt
område og NKF har i lengre tid hatt et tett samarbeid med universitetet i.f.t. talentutvikling og trening
på elitenivå.

l) Nye Dan-graderingsregler i WKF
Gunnar Nordahl orienterte om nye Dan-graderingsregler som er utarbeidet i World Karate Federation
(WKF) i et utvalg under hans ledelse. Kort fortalt vil WKF kun anerkjenne graderinger tilkjent av
nasjonale medlemsorganisasjoner opp til 7. dan. Øvrige dan-graderinger foretas av WKF. Karate
seksjonens graderingsregler må oppdateres i.f.t. de nye endringene fra WKF.

m) Status politiske satsingsområder/info fra seksjonene
a)

Midler fra nedlagte kretser/regioner er utbetalt med kr. 2.447.298. Telemark er da eneste som
gjenstår oppgjør fra, men adm. følger opp.
b) TV-program ”skal vi slåss” kan bli realisert. Adm. er i dialog med produksjonsselskapet. I tillegg
orientert sportssjef om et mulig samarbeid med Sony i.f.t. lansering av ny karate kid film.
Seksjonsleder for taekwondo NTN viste samtidig til at det ville komme et taekwondo innslag i
TV programmet Newton søndag 21. mars.
c) Karate konkurransebestemmelser er oppdatert i.h.t. FS vedtak 071.
d) Taekwondo WTF; ”Bodø-saken”. Seksjonsleder Tore Johansen orienterte forbundsstyret.
e) Status anmeldelse til NIFs domsutvalg. Her avventes domsslutning fra domsutvalget. Det ble for
øvrig vist til klage fra klubben på taekwondo WTF seksjonens sakshåndtering, mottatt 5. mars
etter at saksdok. til styremøtet var ferdigstilt. Det ble ingen realitetsbehandling av saken, da
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seksjonsstyret først må få anledning til å behandle klagen og gi en skriftlig uttalelse til
forbundsstyret. Saken tas opp igjen etter at seksjonsstyret har fått rimelig tid til saksbehandling.
f) Samarbeidsavtaler med stilartene er utsendt seksjonene for bistand i oppfølgingsarbeidet.
g) Fleridrett har blitt forespurt om å vurdere NKFs innmelding i de internasjonale særforbund for
h.h.v. aikido, kendo og kyudo. Dette begrunnet i at NKF utgjør høyeste faglige myndighet for
sine kampsporter i Norge mens det innen nevnte idretter er andre nasjonale forbund som innehar
de internasjonale forpliktelser.
h) Sponsoravtale – Xtreme Sport. GS orienterte om kronebeløp fra Xtreme Sport som regional
sponsor.
i) Status oppfølging av FS vedtak 023/059 (taekwondo WTF). Seksjonsleder Tore Johansen viste til
tekniske problemer med innholdsflytting fra www.dommerkomiteen.no til www.kampsport.no ,
men viste til at seksjonen er innstilt på å få ordnet opp sammen med adm. GS vil sette
webansvarlig i adm. til å følge opp seksjonens kontaktperson i.f.t. www.dommerkomiteen.no .

Forbundsstyret tok orienteringssakene til etterretning.
Kort resyme fra fellesmøtet med seksjonsstyrene for taekwondo:
På fellesmøtet med seksjonsstyrene fremkom ønske om at temaet etikk settes opp på ledermøte,
da det fra tid til annen kan være vanskelig å få bukt med uønskete forhold knyttet til skikk og
bruk. Forebyggende tiltak samt virkemidler som bøter, lisensfratak, justering av kamp- og
konkurranseregler o.a. ønskes debattert, samt hvem har myndighet/plikt til å aksjonere. For øvrig
ble NKFs medlemssystem debattert og det fremkom idé om bl.a. å bruke de gode tilbakemeldingene til forbundet i markedsføringen av systemet ut til klubbene.

Diskusjons- og vedtakssaker:
FSsak 072

Økonomi
a) Regnskap 2009
Det ble vist til kommentarrapport pr. e-post av 1. februar 2010 samt resultatrapporter utsendt pr. 19.
februar. Regnskap 2009 med balanse (herunder fondsmidler fra det tidligere Kampsport Region Vest),
noter, forslag til disposisjoner og økonomisk beretning ble gjennomgått. Det er ønskelig med visuelle
uttrykk i tingdokumentet. Søknad fra seksjonsstyret for taekwondo WTF om forskuttering av post 3
midler for 2010 til 2009 regnskapet ble behandlet. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 082

Søknaden fra taekwondo WTF seksjonen avslås begrunnet med at regnskapet skal
vise de reelle forhold pr. år også på seksjonsnivå. Det fremlagte regnskapet for 2009
godkjennes som styrets avgitte regnskap/balanse med noter, disposisjoner og
økonomisk beretning og ble bekreftet ved signering. Egenkapitalskravet til NKF skal
være i en størrelsesorden som tilsvarer min. 3 mnd. videre drift.
b) Budsjett/regnskap 2010
Forslag til budsjettjustering fellesdrift og budsjett for toppidrett ble gjennomgått, herunder
begrunnelse for opprettelse av fast stillingshjemmel innen toppidrett. Budsjettene for seksjonene
vil foreligge innen kort tid. Foreløpig status for regnskap pr. februar ble fremlagt på møtet.
Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 083

Det fremlagte justerte budsjettet for 2010 vedtas. Regnskapet pr. februar tas til
etterretning.
c) Budsjettforslag 2011/2012 til tingdokumentene
Budsjettforslagene for fellesdriften (ekskl. toppidrett) ble gjennomgått. Forslag til
toppidrettsbudsjetter utarbeides etter mal for 2010. Seksjonene skal også innsende langtidsbudsjetter.
Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 084
FSsak 073

Det fremlagte langtidsbudsjettet for fellesdriften vedtas.
Forberedelser til forbundstinget
a) Underholdning på tingbanketten.
Styret tok stilling til forslag om underholdningsinnslag på tingbanketten. Adm. følger opp.
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b) Programforslag
Styret vurderte programforslaget hvor det tas høyde for å starte seksjonsmøtene senere på lørdagen.
Adm. følger opp.

c) Innkallingsdokument
Ble gjennomgått med styret. Adm. følger opp.

d) Ordstyrere
Det ble vist til at forbundstingets ordstyrere også kan påta seg ordstyrerrollen for to av seksjonene.
Det var enighet om at det kunne være praktisk at disse bistod taekwondo WTF og
fleridrettsseksjonene da de øvrige seksjonene allerede har ordnet seg.

e) Tingberetning
Presidentskapet foreslo at tingberetning utarbeides av Presidentskapet i samarbeid med adm. og
behandles pr. e-post av forbundsstyret frem til neste tlf. møte som er berammet 11. mai. Det var ingen
innsigelser fra styret til denne fremgangsmåten.

f) Langtidsplan 2010-2012
Forslag ble behandlet med tilbakemeldinger fra seksjonslederne. Frem mot siste styremøte vil det
fortsatt være mulig å komme med endringsforslag/tillegg. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 085

FSsak 074

Fremlagte forslag til langtidsplan for neste tingperiode vedtas som styrets forslag til
tinget.
Standard på nasjonale stevner
Sportssjefen presenterte forslag til retningslinjer for å få en høyere kvalitet på nasjonale
stevner. Seksjonsleder for taekwondo WTF viste til egen stevnemanual og vil oversende
denne til hele forbundsstyret til info. Forbundsstyret fattet følgende;

FS vedtak 086

FSsak 075

Forslaget oversendes seksjonsstyrene til behandling slik at forbundsstyret kan ta
saken opp til ny behandling med seksjonenes innspill samtidig. Temaet kan også tas
opp på neste planleggingsmøte for terminlisten 2011.
Søknad fra KFM klubb
Jujutsu seksjonsstyret har mottatt søknad fra en klubb som driver med KFM (Keysi
Fighting Method). Seksjonsstyret har fremmet saken for forbundsstyret for behandling på
prinsippelt grunnlag, jf. vedtak JJ38 av 24. nov. 2009. Forbundsstyret debatterte saken og
fattet følgende;

FS vedtak 087

FSsak 076

FS vedtak 088

Forbundsstyret er positivt innstilt til at NKF skal organisere selvforsvar generelt
med det mangfold som finnes men vil avvente endelig realitetsbehandling av søknad
om opptak av KFM som ny idrett inntil NIFs revisjon av opptaksrutiner foreligger.
Anleggspolitisk arbeid
NKFs anleggspolitiske talsperson, Ove Gusevik, deltok. Han presenterte betraktninger
i.f.m. NIFs høringsnotater til særforbundene på anleggsområdet. Forbundsstyret fattet
følgende;
SFFs fellessvar fra særforbundene til høringsnotatene støttes av NKF. Det er ønskelig å
få med noen ekstra elementer i.f.t. overordnet anleggspolitisk plan. Ove Gusevik vil
sammen med adm. ta initiativ til et møte med SFFs særforbundskoordinator samt NIFs
leder av anleggsutvalget så snart som praktisk mulig i denne forbindelse. Utover dette
må det initieres et arbeid med å få NKFs medlemsklubber til å engasjere seg mer i
idrettsrådsarbeid for å påvirke egne rammebetingelser i.f.t. tildeling av haller/anlegg.
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Eventuelt:
FSsak 077

Underkomiteer i fleridrett
Seksjonsleder for fleridrett, Rune Ingebrigtsen, tok opp spørsmål om
seksjonsstyrets mandat/myndighet i.f.t. opprettelse og organisering av
underkomiteer/utvalg innen seksjonene. Forbundsstyret konkluderte med at
seksjonsstyrene har selvråderett i.f.t. intern organisering av egne seksjoner og
tildeling av budsjetter for disse.

Neste forbundsstyremøte er berammet som tlf. møte 11. mai 2010.

_______________________________________
Trond Berg

_______________________________________
Tore Johansen

_______________________________________
Tore Bigseth

_______________________________________
Rune Ingebrigtsen

_______________________________________
Øyvind Andreassen

_______________________________________
Per Chr. Garnæs

_______________________________________
Tove Hermanrud

_______________________________________
Eva Andersson

_______________________________________
Gunnar Nordahl
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