REFERAT – FORBUNDSSTYREMØTE – NR. 14 – 2010/12
Sted:
Tid:

Tlf. møte
Tirsdag 8. mai kl. 21:30

Neste møte:

Fredag 1. juni (ParkInn, Gardermoen, i.f.m. tinget)

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

Trond Berg
Tore Bigseth
Anne Cathrine Røste
Terje Kårstad
Per Chr. Garnæs
Kjell Sivertsen
Erling Mytting

Fra administrasjonen:
Generalsekretær (GS), referent
Sportssjef

Trond A. Søvik
Dag O. Jacobsen

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:
2. visepresident
Styremedlem
Styremedlem/leder fleridretts seksjonen
Styremedlem/norsk medlem av EKF/WKF

Øyvind Andreassen
Vigdis Nerheim
Rune Ingebrigtsen
Gunnar Nordahl

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 7 stemmeberettigede tilstede.
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Godkjenning av innkalling og sakliste
• Godkjenne innkalling
Møteplan pr. 7/8-10 forelå som grunnlag for innkallingen som ble enstemmig godkjent.
• Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt
Det ble ikke innmeldt saker under evt. Saklisten ble enstemmig godkjent.
• Bekrefte godkjenning av siste referat
Referat nr. 12 av 2. des. 2011, godkjent pr. e-post og utlagt på web, bekreftes ved signering på neste møte.

Rapporterings/orienteringssaker:
Saksnr.

Sak

O-44

•

Info fra adm.
A. Intranett/dokumentdelingsverktøyet er forsinket. Saken er innmeldt til Idrettsstyret via vår ”fadder” Kirsti
Skog.
B. Kampidrettsforbundenes GSer avholdt møte 24. april om evt. kampidrettsgalla. Det var enighet om å bruke
høsten 2012 til å prosjektere gallaen i.f.t. konsept o.a. og fremlegge kampidrettsstyrene til nærmere
behandling/godkjenning ved årsskiftet.
C. I.f.m. profilendring/logobytte er det også tatt høyde for at bildebruk må matche. Det er derfor utarbeidet
moodboards som viser hvilken retning NKFs uttrykk kan ta. Videre er det gjennomført informasjonsmøte
25. april om fotosesjon med alle grenene i NKF hvor det tas bilder som forbundet kan benytte i.f.m.
profilbyttet.
D. NIF har avtale med kampanjeorganisasjonen Av og Til, tidligere Alkokutt. I fjor ble det foretatt kåring av
årets beste trenerforbilde og det kom inn mange forslag fra kampsportklubbene.
E. Idrettsregistreringen er endelig stadfestet og viser ny rekord igjen for NKF med 35.600 medlemskap.
Barneidretten i NIF domineres av 7 forbund hvorav NKF er blant disse.
Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.

O-45

•

Info fra President/presidentskapet
A. Presidenten orienterte fra NIFs infomøte om mulig OL-søknad og det ble vist til utsendte dokumentasjon,

herunder innlegg fra stortingsrepresentant, jf.
http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/nyhet?element_id=11552347&displaypage=TRUE

På adm. møte i kampidrettsforbundene kom det signaler på at det kan være ønskelig å få koordinert
kampidrettsforbundenes evt. nei til OL slik at man samlet får mer tyngde og kan snu dette positivt til mer
oppmerksomhet rundt anleggssituasjonen.
NIF har innkalt til ledermøte og ekstraord.idrettsting på Rica Hell, Stjørdal. NKF har to representanter, en av hvert
kjønn. Anne Cathrine Røste ble forespurt om å assistere Presidenten.
GS orienterte fra SFF møtet tidligere på dagen samt møte i Forumet for Fleridrettsforbund (FFF)

B. Visepresidentene har deltatt på idrettskretsting i Møre og Romsdal og Hordaland.
Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning. Forbundsstyrets holdning til OL-søknad er i
utgangspunktet positiv, men ikke på nåværende tidspunkt. Etterslepsproblematikken på anleggssiden må
løses først -hensynet til egen medlemsmasse må veie tyngst. Anne Cathrine Røste og Trond Berg
representerer NKF på ledermøtet/ekstraord.idrettsting med bundet mandat i OL-saken.
O-46

•

Info fra kom./prosjektgrupper, IKT-rådgiver
A. Det ble avholdt møte med MySoft 18. april. Nye møter skal gjennomføres i mai.
B. Det har ikke vært avholdt møte i toppidrettskomiteen siden sist, men det er utsendt info om prosessen med
engasjering av ny landslagssjef for taekwondo. 24 søkere, de fleste med internasjonal erfaring/bakgrunn.
C. Det arbeides med å danne en prosjektgruppe for å jobbe mer med integrering av funksjonshemmede.
Prosjektgruppens sammensetning legges frem for godkjenning av det nye forbundsstyret.
Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.
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O-47

•

Info fra seksjonsstyrelederne
A. Wado International Karate Federation, Norge (WIKF) og Norges Shotokan Forbund har bekreftet inngåelse
av samarbeidsavtale.
B. Seksjonslederne fremla status for sin seksjon.
Forbundsstyret tok orienteringene til etterretning.

Diskusjons- og vedtakssaker:
Saksnr.

Vedt.nr.

55

Sak

•

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Regnskapet ble tatt til etterretning. Adm. gis fullmakt til å justere NKFs diett
og km.godtgjørelse når Statens Regulativ justeres.

72

56

•

•

B. Forbundsstyrets tingberetning ble gjennomgått, noen korreksjoner foretatt.
C. Praktiske forhold ble gjennomgått:
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Forslag til tellekorps;
Bjørn Solberg, Daniel Sønstevold, Anne C. Røste, Vigdis Nerheim.
Forslag til protokollundertegnere;
Jannicke Eriksen og Tom-Jonny Johnsen
Forslag til referenter; Marthe Bøhler og Martin Kitel

75

58

•

76

Straks

GS

Høst

Sportssjef

Straks

GS

3. juni

President

Sept.

President/G
S

Forbundstinget 2012
A. Det er innkommet et forslag til tinget om lisensiering av klubber til å kunne
avholde generelle selvforsvarskurs.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Forbundsstyret støtter intensjonen men ikke forslaget slik det foreligger. Det
anbefales at alle klubber ved sine utvalgte representanter gjennomfører NKFs
selvforsvarskurs i nåværende trenerstige. Styret ser det imidlertid ikke som
hensiktsmessig å påtvinge lisens og begrense klubbenes mulighet til å foreta
vurderingen selv. Dessuten blir det vanskelig å håndheve med sanksjoner
overfor klubber som avholder selvforsvarskurs uten lisens.”

74

Ansvar

Fordeling av kongepokaler
Det ble vist til de nye reguleringsbestemmelsene som er vedtatt. Dersom en av
kampsport-NMene får kongelig besøk kvalifiserer det for 2 pokaler. Sportssjefen
viste til at det kan mangle en pokal dersom WTF taekwondo får dette på NM.
Hans anmodning er da at jujutsu utgår i år siden de har færrest deltakere og
dessuten fikk kongepokal ekstraordinært i fjor.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Dersom kongelig besøk på WTF taekwondo NM, mister jujutsu kongepokalen i
år. Dette betinger at taekwondo får tidlig avklaring siden deres NM står sist
på listen over høstens NM..

73

57

Frist

Økonomi
A. Regnskap ble utsendt pr. mars fra adm. ved Ann Hoffmann 19. april og
kommentarrapport pr. 26. april.
B. Statens Regulativ har blitt endret. GS ba om at NKF følger Statens regulativ
på km.godtgjørelse og diett på fast basis slik at adm. kan justere dette
automatisk når Staten foretar reguleringer.
C. Alle seksjoner/avd. har foretatt budsjettrevisjoner som er tatt med i
regnskapsrapporteringen for mars.

Søknad om opptak av Muay Thai som ny idrett
Fullstendig saksgrunnlag var innhentet og forelå til behandling. Det er ingen presidens
på å behandle denne type saker på forbundstinget.
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:
Saken legges til realitetsbehandling for det nye påtroppende forbundsstyret etter
forbundstinget.
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_______________________________________
Trond Berg

_______________________________________
Kjell Sivertsen

_______________________________________
Tore Bigseth

_______________________________________
Terje Kårstad

_______________________________________
Anne Cathrine Røste

_______________________________________
Per Chr. Garnæs
_______________________________________
Erling Mytting
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