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PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 01 –  2006/2008 
 
STED:  Tlf. møte  
DATO: 30. mai 2006 kl. 22:00 
 
DELTAKERE:   
   
 Trond Berg President  
 Tore Bigseth 1. Visepresident  

 Øyvind Andreassen 2. Visepresident 
 Kjell Sivertsen Styremedlem/leder karate  
 Åshild Stenevik Styremedlem/leder jujutsu 
 Rune Ingebrigtsen Styremedlem/leder fleridrett 
 Stig Ove Ness Styremedlem/leder taekwondo 
 Tove Hermanrud 2. varamedlem 
   
 Forfall:  
 Line Gulbrandsen Styremedlem/leder taekwondo NTN 
 Pål Erik Hansen 1. varamedlem 
   
 Fra adm.: 

Trond Søvik 
Dag Jacobsen 

 
Generalsekretær (GS), referent 
Sportssjef 
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FSSAK 001 GODKJENNE SAKLISTE  
Saklisten ble godkjent. Det ble tillagt noen saker under evt. 

 
FSSAK 002  ORGANISASJONSHÅNDBOK 
  

Hvert nytt forbundsstyre skal vurdere om det skal vedtas organisasjonsnormer 
for tingperioden. I forrige tingperiode vedtok styret en organisasjonshåndbok, 
versjon 6, som også inneholder organisasjonsnormer. Forbundsstyret fattet 
følgende enstemmige; 

 
VEDTAK 001 Forbundsstyret vedtar organisasjonshåndbok, versjon 6, med organisasjons-

normer, som gjeldene inntil videre for inneværende tingperiode. Styrets 
arbeidsutvalg (AU) skal komme tilbake på et seinere tidspunkt med en innstilling 
til ny versjon, da det kan være behov for oppdatering av instrukser o.a.  
 
  

FSSAK 003  OPPNEVNING AV STYRETS ARBEIDSUTVALG 
 
Det fremgår av lovene at styret kan oppnevne arbeidsutvalg (AU), noe som også 
har vært praksis i Kampsportforbundet. Mandat for slikt AU fremgår av 
organisasjonsnormene som henvist til i FSSAK 002. Forbundsstyret fattet 
følgende enstemmige; 

 
VEDTAK 002 Forbundsstyret oppnevner arbeidsutvalg (AU) for tingperioden bestående av 

President samt 1. og 2. visepresident.  
 
 Øvrige komiteer og utvalg oppnevnes seinere etter innstilling fra AU. 

 
   

FSSAK 004  MØTEPLAN 
 

Forslag til møteplan ble behandlet og styret fattet følgende enstemmige; 
 
VEDTAK 003 Fremlagte forslag til møteplan vedtas med noen endringer/tillegg fra styret. 

Planen utsendes styrene og innarbeides i terminlisten på nettsidene. Neste 
forbundsting berammes til Oslo-området. 
 

 
FSSAK 005  EVENTUELT 
 
   Anleggskonferanse 

Presidenten fremmet forslag om at Tove Hermanrud representerer NKF på 
anleggskonferansen i juni. Styret fattet følgende enstemmige; 

 
VEDTAK 004 Tove Hermanrud representerer NKF på anleggskonferansen i juni og 

innrømmes kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved oppdraget. 
  
 Orienteringssaker 
 Presidenten minnet om forrige Kontrollkomites pålegg om at alle styrene må 

bruke samme referatmal. Denne er utsendt. I tillegg presiserte Presidenten at det 
ikke skal opereres med ulike regnskapsoppsett, men benytte de standarder som 
er for dette via adm. 
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 GS redegjorde kort for at protokoller fra seksjonsmøtene ved forbundstinget er 
utlagt på nettet og at forbundstingprotokollen vil foreligge for godkjenning av 
styret etter at protokollundertegnerne har gjennomgått denne. Det ble også vist 
til referat fra krets/regionsledermøte i forkant av tinget. 
GS viste også til utsendte info om konsernkontoordning, som vil kunne bli en 
styresak på neste møte med tanke på plassering av overskuddslikviditet. 

 
 

 
_______________________________________ 
Trond Berg 

 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen 

 
_______________________________________ 
Tore Bigseth 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 

 
_______________________________________ 
Åshild Stenevik 

 
_______________________________________ 
Rune Ingebrigtsen 

 
_______________________________________ 
Stig Ove Ness 

 
_______________________________________ 
Tove Hermanrud 

  
 

 
 

 


