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PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 03 – 2006/2008
STED:
DATO:

Forbundskontoret, Ullevål Stadion, OSLO
27.-28. oktober kl. 18:00-21:15 og 09:00-12:30

DELTAKERE:
Trond Berg
Tore Bigseth
Øyvind Andreassen
Kjell Sivertsen
Åshild Stenevik
Stig Ove Ness
Pål Erik Hansen
Tove Hermanrud

President
1. Visepresident
2. Visepresident
Styremedlem/leder karate
Styremedlem/leder jujutsu
Styremedlem/leder taekwondo
1. varamedlem
2. varamedlem

Meldt forfall:
Rune Ingebrigtsen
Line Gulbrandsen

Styremedlem/leder fleridrett
Styremedlem/leder taekwondo NTN

Fra adm.:
Trond Søvik
Dag Jacobsen

Generalsekretær (GS), referent
Sportssjef
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President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han anmodet om at mob.tlf. ble avstengt
og at bruken av PC på møtet begrenses.
FSSAK 013

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER
Følgende saker ble innmeldt ved møtestart;
- Info om obl. medlemsforsikring
- Samarbeidsavtale med Taylor Trade AS
- K.O. magasin
Saklisten ble godkjent.
Protokoll fra forrige styremøte av 25. august (nr. 2) samt AU-møte av 8. oktober
(nr. 3) ble godkjent og bekreftet ved undertegning.
Presidenten fremhevet spesielt AUSAK 008 om forslag til ny rutine for
godkjenning og utlegging av styreprotokoller på Internet. Forbundsstyret fattet
følgende;

VEDTAK 019

Dersom de tilstedeværende styremedlemmene innen merknadsfrist aktivt
bekrefter pr. e-post godkjenning av utsendte møtereferat, kan protokollen
utlegges på NKFs hjemmesider. Seksjonsstyrene kan også bruke samme
fremgangsmåte.

FSSAK 014

ØKONOMI


Regnskap/balanse pr. juli ble behandlet.
De fleste avd. er i balanse eller i pluss i.f.t. budsjett så langt. Det er et stort
positivt budsjettavvik, noe som hovedsaklig skyldes følgende;
o Obl. medlemsforsikring er tatt høyde for i fellesdriften men ikke
forfalt til betaling ennå.
o Det er disponible midler for forbundsstyret etter å ha mottatt bl.a.
større post 2 tilskudd enn forventet (jmf. nedenstående pkt. om
bruk/tildeling av disponible midler).
o Innen utdanningen er overskytende post 3 midler fra 2005
inntektsført fra balansen i.h.t. signaler fra NIF etter at avklaringer ble
foretatt mellom NIF og øvrige kampidrettsforbund i mai, og judo og
kickboxing valgte å fratre utdanningssamarbeidet. Til sammen med
årets tildeling av post 3 midler blir dette i overkant av budsjett.
o En del avd./seksjoner, spesielt taekwondo (WTF) seksjonen har
større inntekter enn forutsett.
Det er imidlertid noe treghet ved høstens medlemsrapportering og
kontingentinngang, men adm. utsender påminnelser til klubbene.
Balansen er ryddet, og revisor har hatt forhåndsrevisjon 18. oktober av
regnskapet/balansen pr. september. Det var intet å bemerke bortsett fra at han
ville ha forklaring på budsjettavviket, jmf. ovenstående. Møte med
Kontrollkomiteen (KK), berammet til 25. august, ble utsatt grunnet KK
leders sykdom. Arbeidet i KK vil imidlertid bli tatt opp igjen, herunder
etableres kontakt med revisor.
Adm. kapasitet i.f.t. økonomifunksjonen ble tatt opp og vurdert.
Forbundsstyret fattet følgende;
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VEDTAK 020

VEDTAK 021

GS får i oppgave å utrede kapasitetsbehovet i adm. i.f.t. økonomifunksjon og
generelle arbeidskrav, for fremlegging til styret. Forbundsstyret tok regnskapet
med balanse til etterretning.


Konsernkontoordning, forvaltning av overskuddslikviditet
Saken utsatt da adm. ikke har fått innhentet alle alternativene ennå.



Stevneprogram for seksjonene
Status ble fremlagt for den nedsatte (jmf. FS-vedtak 007) tverrfaglige ad-hoc
arbeidsgruppens behovsanalyse, muligheter og kostnader i.f.t. evt. utvikling
av felles stevneprogram for seksjonene. Grunnet kapasitetsproblemer forelå
det lite konkret, men etter nærmere redegjørelse fattet forbundsstyret
følgende;

Arbeidsgruppen restruktureres ved at seksjonene oppnevner hver sin fagperson
til gruppen. Fra forbundsstyret inngår Pål Erik Hansen som gruppens leder.
Gruppen skal via e-post, tlf. møter og evt. fysiske møter søke å definere felles
behov og muligheter innen programvare for bruk på stevner samt
implementering i.f.t. den teknologiske plattform NKF via NIF vil ha tilgang til. I
tillegg se nærmere på felles behov for AV-utstyr. Adm. avklarer mulighet for
bruk av post 3 midler til evt. slikt AV-utstyr.


VEDTAK 022

Fleridrettsseksjonen tildeles kr. 25.000,- som ekstraord. driftstilskudd. Rapport
skal innsendes forbundsstyret. Kampsport Region Øst tildeles kr. 50.000,- som
ekstraord. driftstilskudd. Rapport skal innsendes forbundsstyret. Kr. 150.000,avholdes øremerket til mulig topping av toppidrettens rammevilkår 2007 m.t.p. å
optimalisere mulighetene for kvoteplass til OL. Kr. 10.000 avholdes til evt.
stevneprogram, evt. i spleiselag med seksjonene dersom mer midler behøves.


VEDTAK 023

Bruk/tildeling av disponible tiltaksmidler
Kr. 150.000,- er avsatt til styrets disposisjon i.f.t. søknader og gode tiltak
som dukker opp i.l.a. året. Kr. 75.000,- er allerede tildelt karate seksjonen
øremerket fullkontakt komiteen. I tillegg har styret disponible midler grunnet
større post 2 tilskudd enn budsjettert. Styret vurderte bruken av disponible
midler i.h.t. AUs innstilling og fattet følgende;

Status for obl. medlemsforsikring
Adm. avholdt sitt årlige forhandlingsmøte med Gjensidige 26. oktober vedr.
tilbud/betingelser for påfølgende år. GS redegjorde nærmere for resultatet av
forhandlingene som bl.a. medfører uendret forsikringspremie på årsbasis.
Tilbudet kan utvides med tilleggsforsikringer i flere kategorier. Pr. i dag har
forbundet et ekstra tilbud med høyere invaliditetsdekning og mulighet for
behandling på privat klinikk. Forbundsstyret fattet følgende;

Det innføres ingen flere tilleggsforsikringer pr. dato, men styret vil ta
forsikringsordningen opp til videre behandling til neste sommer før
høstsemesteret. Forøvrig avvikles ordning med utsending av forsikringsbevis pr.
post til klubbene, da dette kan lastes ned fra www.kampsport.no .


Status adm. tilrettelegging av budsjettprosessen 2007
GS fremla forslag til nytt og enklere budsjettverktøy for utsending til
avd./seksjonene. Estimat for internfordeling av midler i organisasjonen som
grunnlag for budsjettering ble også fremlagt og gjennomgått. Forbundsstyret
fattet følgende;
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VEDTAK 024

Forbundsstyret godkjenner fremlagte budsjettverktøy og estimat for 2007.


FSSAK 015

Nøkkeltall for medlemssammensetning i NKF
Adm. har utarbeidet oversikt over nøkkeltall 2005 for NKF m.t.p. alders- og
kjønnssammensetning totalt, pr. seksjon og regionalt. Dette kan være til
hjelp i alle styrenes videre utviklingsarbeid. Forbundsstyret tok oversikten til
etterretning.

ORG.HÅNDBOK
Styret har satt 17. oktober som fristdato for innspill til revidering av
organisasjonshåndboken. Adm. fremla forslag basert på alle innspill, herunder
flytting av ninjutsu fra fleridrett til jujutsu etter nærmere forespørsel til
seksjonene om dette. Styret vurderte endringsforslagene/oppdateringen og fattet
følgende;

VEDTAK 025

Fremlagte organisasjonshåndbok, versjon 7, godkjennes med følgende
tillegg/avklaringer;
- Varamedlemmenes posisjon i styret vurderes presisert etter nærmere juridisk
avklaring.
- Satsene for km.godtgjørelse presiseres gjelder f.o.m. 2007
For karate seksjonen innvilges dispensasjon fra DK og TK instrukser i ny
organisasjonshåndbok, med basis i i tingvedtak om at karate seksjonens TK kan
dispensere fra regionale konkurranseregelverk.
Etter ledermøtet 25.-26. august har det kommet henvendelser til adm. vedr.
NKFs anleggsarbeid, herunder spørsmål om mulig etablering av et
anleggsutvalg. Johannes Ibel og Tron Furu (begge fra styret i
fleridrettsseksjonen) har uttrykt ønske om å inngå i slikt utvalg. I tillegg deltok
Tove Hermanrud som NKFs representant på siste anleggskonferanse.
Forbundsstyret fattet på denne bakgrunn følgende;

VEDTAK 026

Forbundsstyret nedsetter et anleggsutvalg som bl.a. kan bistå forbundsstyret
med anleggsplan og rammer/finansieringsmodeller for anleggsarbeid i NKF.
Utvalgets sammensetning;
Trond Berg, Tove Hermanrud, Johannes Ibel og Tron Furu. I tillegg vil adm.
bistå anleggsutvalget.
Forbundsstyret har tidligere nedsatt medisinsk komite, men denne har foreløpig
ikke konstituert seg. Presidenten vil derfor ta initiativ til dette og gi innspill til
arbeidet i komiteen, herunder i.f.t. adm. innsamlete skaderapporter,
erfaringer/rapporter fra taekwondo og karate fullkontakt aktiviteter, WKF
skadestatistikk (via Kjell Sivertsen), evt. behov for hjertestartere,
kursvirksomhet for stevneleger/sanitetspersonell samt evt. andre innspill fra
seksjonene. Forbundsstyret bifalt dette.

FSSAK 016

OPPFØLGINGSSAKER


Avvik mellom medlemsrapportering og idrettsregistreringen.
Avviket mellom årlig medlemsrapportering/betaling til NKF og NIFs
idrettsregistrering gjennomgås årlig og avdekker avvik/mørketall.
Forbundsstyret tok dette opp til behandling basert på AUs innstilling og
fattet følgende;
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VEDTAK 027

Forbundsstyret ønsker å gjenoppta arbeidet med IKT verktøy straks NIF/n3sport
kan fremlegge ny teknologisk plattform som er planlagt. Dette vil være et viktig
verktøy for klubber og forbund til å få registrert alle enkeltmedlemmer.
NIF har avgrenset sitt IKT arbeid til felles basisfunksjoner for
særforbundene og tilrettelegger nå for at alle forbund kan ha supplerende
løsninger som integreres med IT-basis. NIF vil også avholde infomøte med
presentasjon av sine tilleggsløsninger som forbund kan velge å kjøpe, eller
velge annen leverandør.

VEDTAK 028



Mudo Instituttets virksomhet
Seksjonsstyret avholdt møte med Mudo Instituttet AS 23. september.
Seksjonsleder viste til et positivt møte med enighet om at Mudo Institittene
vil satse på en mer aktiv tilnærming i.f.t. medlemskap for sine kunder også i
NKF taekwondo seksjonen.



Status for adm. markeds- og sponsorarbeid
Det ble vist til oppfølging av FS-vedtak 008. Adm. presenterte status;
- I overensstemmelse med seksjonsleder taekwondo ble det gjennomført
oppfølgingsmøte mellom adm. og Mudo Instituttet AS m.t.p. NKFs
avtaler med Fighter Sport ANS. Nærmere rapport fra møtet 6.oktober
forelå til styret.
- I ovennevnte møte fremkom enighet om fortolkning av avtaler slik at det
ble åpnet for at NKF kunne inngå utstyrsavtale med leverandør av
generelle sportsklær. Fremforhandlet avtale med Taylor Trade AS forelå
til styrebehandling og forbundsstyret fattet følgende;

Fremforhandlete avtale med Taylor Trade AS (mXdc) ble godkjent for inngåelse.
Inntektene tilfaller seksjonene utifra tilslutning blant egne klubber.
-



GS har innsamlet relevant info i.f.t. markedsarbeid og begynt prosessen
med utarbeiding av forslag til markedsplan.
GS har igangsatt en omorganiseringsprosess i.f.t. oppgavefordeling blant
ansatte både sentralt og regionalt, for å oppfylle alle oppdragsgiveres
behov på best mulig måte. Det er her snakk om å unngå dobbeltarbeid i
administrasjonen, slik at man ikke gjør tilsvarende arbeid både sentralt
og regionalt. I.f.t. markedsarbeidet vil dette forhåpentligvis gi positive
utslag. Oppgavefordelingen gjøres i forståelse med de ansatte og er ikke
av veldig omfattende karakter.

Beramming av sted for neste forbundsting
Adm. har innhentet tilbud og satt opp en matrise for enklest mulig
sammenligning. Styret har tidligere besluttet at neste forbundsting skal
legges til Oslo-området 30/5-1/6-08 og adm. har lagt dette til grunn.
Forbundsstyret vurderte alternativene og fattet følgende;

VEDTAK 029

Forbundstinget 2008 legges til Clarion Hotell Oslo Airport.

FSSAK 017

ORIENTERINGSSAKER


Mobile Donation – avtaleforslag
Mobile Choice Norge AS har sendt NKF tilbud om å inngå avtale. Dersom
NKF forplikter seg til å markedsføre konseptet vil hver ny abonnent kunne
donere 7% av mob.kostnadene til en frivillig organisasjon, herunder NKF.
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Forbundsstyret vurderte avtalen med bakgrunn i AUs innstilling og fattet
følgende;
VEDTAK 030

VEDTAK 031

NKF vil ikke inngå avtale med Mobile Choice Norge AS. Klubbene kan selv evt.
inngå avtale direkte om Mobile Donation.


Bergen Open ble en suksess med konseptet karatehelg, jmf.;
http://kampsport.no/t2.asp?p=28014&x=1&a=179739



MER kampanjen fra Oppl.kontoret for frukt og grønt brer om seg.
Også Kampsportklubber benytter konseptet med salg av frukt og grønt på
stevner, og vi er ikke dårligst i klassen av særforbundene heller, jmf.;
http://kampsport.no/t2.asp?p=28014&x=1&a=180277



Møte avholdt 9. okt. med fullkontakt karate grupperinger
Møtereferat forelå for forbundsstyret og seksjonsleder og 2. visepresident
orienterte. Møtet ga grunnlag for at all fullkontakt karate aktivitet samles
under NKF paraplyen f.o.m. 2007.



Status for samarbeidsavtaler med stilarter presenteres
Adm. presenterte status for arbeidet med samarbeidsavtalene og forespørsel
til stilartsorganisasjonene om foretrukket dato for samarbeidsmøte. 8.-9.
desember var det størst tilslutning til. Foreløpige innspill til planlagt
samarbeidsmøte ble også fremlagt. Forbundsstyret tok orienteringen til
etterretning og fattet følgende;

Samarbeidsmøte med stilartene legges til 8.-9. desember på Rica Gardermoen.


Møte med ITF president, 2. oktober.
Stilartsorg. NTN har tilknyttet seg internasjonalt til en av ITF grupperingene
og Presidenten for forbundet var på Norgesbesøk. Det ble avholdt møte på
forbundskontoret 2. oktober med visitt hos Idrettspresidenten og på
Olympiatoppen. Formålet var å orientere om norsk idretts oppbygging og
rammevilkår samt om Kampsportforbundet spesielt med sin fleridrettsstruktur med seksjoner. Mer info på;
http://kampsport.no/t2.asp?p=28014&x=1&a=178466



Status representasjonsantrekk og representasjonseffekter
Adm. avventer NIFs koordinering av leverandøravtaler i.f.t.
representasjonsantrekk, men har også innhentet eget pristilbud.
Har også etablert kontakter i.f.t. representasjonseffekter/gaver for bruk av
både forbundsstyret, seksjonsstyrer og adm. Det er ikke avholdt noe budsjett
for verken representasjonsantrekk eller effekter, men GS vil søke å allokere
midler til dette gjennom innsparing på andre adm. poster. Forbundsstyret tok
orienteringen til etterretning.



Generalforsamling Karate EM AS avholdt 27. september
Eiersiden var representert ved Trond Berg, Tove Hermanrud og Stig Ove
Ness etter fullmakt fra forbundsstyret. I tillegg deltok GS. Fra Karate EM AS
møtte styreleder Arnt Inge Rolland. Det ble fattet vedtak om å nedlegge
selskapet og et avviklingsstyre ble nedsatt, identisk med nåværende styre.
Det vil senere bli innkalt til ord. generalforsamling hvor regnskap/balanse
skal fremlegges og godkjennes. Forbundsstyret tok orienteringen til
etterretning.
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VEDTAK 032

VEDTAK 033

NIFs fordelingsmodell for post 2 midler (rammetilskudd) er under
vurdering med konsekvens f.o.m. 2008.
Økonomiutvalget har varslet mulige endringer i tildelingskriteriene for
grunntilskudd drift til særforbundene. Fleridrettsforbund vil bl.a. ikke få
samme uttelling som før i.f.t. antall idretter/grener og internasjonal
tilknytning. Det er på adm. nivå etablert et Forum for Fleridrettsforbund
(FFF) hvor ovennevnte forhold drøftes. Det benyttes juridisk ekspertise i et
spleiselag mellom forbundene, da dette også har en juridisk side i.f.t.
tidligere vedtak og skriftlige løfter fra NIF. Det ble på siste møte i FFF 27.
september enighet om å søke å bringe hvert fleridrettsforbunds Presidenter
sammen for å koordinere innsatsen politisk, da dette er svært viktig i.f.t. alle
de forpliktende signaler fra NIF om stimulering av samarbeid og
sammenslåinger. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning og fattet
følgende;

Presidenten gis fullmakt til å inngå idrettspolitisk samarbeid med øvrige
fleridrettsforbund i NIF, for å ivareta best mulig rammetilskudd.


Idrettspolitisk dokument (IPD) til høring fra NIF til særforbundene
IPD utsendes 1. november med svarfrist februar 2007. Hele forbundsstyret
med AU/Presidentskapet og seksjonsledere (med egne seksjonsstyrer) skal
involveres, da bl.a. prinsippene for post 2 midler (rammetilskudd) kan være
omtalt i IPD samt andre forhold som kan være viktig for NKF.



NIFs valgkomite søker kand. til Idrettsstyret m.t.p. Idrettstinget 2007
President Trond Berg har vært innstilt tidligere, men et evt. kandidatur
krever valgkomiteens støtte for reelt å kunne nå frem. I.f.t. et idrettspolitisk
samarbeid med fleridrettsforbund i NIF kan forbundene søke å enes om en
kandidat fra fleridrettsforbund inn i Idrettstyret.



Oversikt over NIFs idrettspolitiske utvalg forelå for styret til info



Lov- og domsseminar
NIF avholdt sitt årlige lov- og domsseminar 13.-14. okt. Det var ingen
representanter fra NKFs lov-, doms- og appellutvalg, men GS var tilstede.
AUs forslag fra 8/8 ble aktualisert og behandlet med forslag om å fremlegge
forslag til neste forbundsting om å avvikle lov-, doms- og appellutvalg og at
evt. lov- og domssaker oversendes NIF. På den måten blir det lik praksis på
området via NIF, noe som også ble foreslått på NIFs lov- og domsseminar. I
tillegg ble det i styret fremmet forslag om å vurdere 3-årige tingperioder.
Forbundsstyret fattet følgende;

Forbundsstyret ber seksjonsstyrene uttale seg om hvorvidt det kan være ønskelig
å fremlegge forslag til tingbehandling om å avvikle lov-, doms- og appellutvalg
samt evt. endre tingperiode fra 2 til 3 år.


Status DAN-sertifikater
Adm. er i dialog med NIFs forlag Akilles om design og trykk av nye DAN
sertifikater som skal tilfredsstille behovene i.h.t. NKFs samarbeidsavtaler
med stilartsorganisasjoner. P.g.a. sykdom i adm. ble prøvetrykk ikke
fremlagt, men ettersendes styret og kan evt. fremlegges på samarbeidsmøtet
med stilartene.



Graderingslisens
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I karate seksjonen jobbes det med å innføre en form for graderingslisens for
å hindre uønskede elementer som lavkvalitets interne graderinger i
enkeltstående klubber. NKF skal ta faglig ansvar for sine kampsporter og har
helt klart et ansvar i.f.t. dette. Faglig ansvar tas også via samarbeidsavtaler
med stilarter, som selv besørger graderinger. Dette er et faglig område for
seksjonene og disse må foreta den videre oppfølging via sine fagkomiteer.


Toppidrettskomiteen (TIK)
TIKs leder samt sportssjefen orienterte fra TIK-møte som ble avholdt i
forkant av forbundsstyremøtet 27. oktober. Toppidrettsplaner og
talentutviklingsprosjekt var noen av sakene som ble behandlet.
Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning og foreslo at
talentutviklingsprosjektet også kunne inngå som informasjon på
samarbeidsmøtet med stilartene.



Klubbhåndbok
Adm. har forespurt taekwondo NTN seksjonen om et eks. av NTNs
klubbhåndbok for å ta utg.pkt. i denne for videreutvikling for hele NKF.
Dette har NTN stilt seg positiv til. Adm. følger opp.



Info fra seksjonene om sitt breddeidrettsarbeid
Karate seksjonen;
Seksjonen har et godt styreklima og jobber konstruktivt;
- Innen fullkontakt komiteen har det vært stor aktivitet med utfordringer til
karate seksjonsstyret, men dette har gått greit.
- Seksjonsstyret har også jobbet videre med valgordning på DK etter at
saken ble behandlet på forbundstinget/karate seksjonsmøtet.
- Det jobbes utifra NKFs langtidsplan, bl.a. faglige graderingskriterier og
utvikling av karatehelg konseptet med mer internasjonal deltakelse.
- Seksjonsstyret vurderer krav til at klubbene som deltar med utøvere på
stevner også må stille med dommer(e).
- Seksjonsstyret har allerede fått søknader om dispensasjon fra regelverket
til behandling, men dette har blitt håndtert slik at full aksept er oppnådd.
- Klubbutvikling i.f.t. etikk innen karate er tema som seksjonsstyret har
oppe til behandling samt incitamenter for å stimulere klubber til å
produsere toppidretts karate utøvere.
- Det ble også orientert om nye statutter innen WKF. Disse er oversendt
adm. for nærmere gjennomgang.
- I.f.m. WKFs kongress ble Gunnar Nordahl gjenvalgt som styremedlem.
NKF gratulerer med gjenvalget og ønsker lykke til videre.
Forbundsstyret uttrykker stor tilfredshet med Gunnars internasjonale arbeid.
Taekwondo WTF seksjonen;
Seksjonsstyret har et greit samarbeid, men tidspress er en begrensende
faktor. Seksjonsstyret jobber likevel konstruktivt med stykkevis tilnærming
i.f.t. NKFs langtidsplan på bla. følgende områder;
- Demokrati i klubbene, klubbhåndbok ønskes velkommen.
- Utvikling av graderingsrett/kriterier
- Regionale stevner, spesielt i nord, mulig tilpasning av konkurranseområder med riktig eierskap og evt. subsidiering av enkelte stevner
- Hvordan hensynta ulike nivåer i klubbene i.f.t. aktivitene?
- NM med obligatorisk coachmøte og NC med systemforbedring av
premieutdelingsopplegg
- Lavterskel arrangement i.f.t. semikontakt med lavere beltegraderingskrav
- Påmeldingsavgiftene økes og nyttes til kvalitetssikring av stevner
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-

Bygge opp ”premiefond”
Stimuleringsordning for å få ”nye” klubber til å delta på stevner og for å
rekruttere utenforstående klubber til NKF taekwondo
- Premiering av klubber med størst prosentvis vekst
Forbundsstyret uttrykte honnør til seksjonsarbeidet.
Jujutsu seksjonen;
Seksjonsstyret er relativt ferskt og behøver noe tid for å komme godt i gang
og konsolidering i.f.t. disposisjoner fra tidligere styrer. NKFs langtidsplan
skal legges til grunn i seksjonens arbeid og det jobbes bl.a. med følgende;
- Kommende NM og seksjonsstyremøte som avholdes helgen 10.-12.
november.
- Flere konkurransekurs skal videreføres
- Avvikling av NC og oppstart av regionale stevner med lavterskel profil
- Finne andre måter å stimulere til økt deltakelse på stevner
- Seksjonen har en velfungerende stevne/arrangementskomite
- Det er avholdt et fellesmøte medllom representanter for seksjonsstyret og
fagkomiteene
Fleridrettsseksjonen;
Notat fra seksjonsleder forelå. Forbundsstyret tok notatet til etterretning og
signaliserte at det er ønskelig at seksjonen finner sin interne organisasjonsform med underkomiteer og involvering av representanter for de ulike
kampsportene. Dette må uttrykkes gjennom økt aktivitet i seksjonen også på
andre områder enn wushu. Det er imidlertid kartlagt mange wushu klubber
som står utenfor NKF fleridrettsseksjonen, og disse kan det være naturlig
med en aktiv tilnærming til for å rekruttere.
Taekwondo NTN seksjonen;
Notat fra seksjonsleder forelå. I NTN-seksjonen har det vært stor aktivitet i
høst. Et høydepunkt så langt var treningsseminaret med Master Tran Trieu
Quan 8. dan, som er president i ITF. Treningsseminaret ble arrangert i
Trondheim 29. september - 1. oktober, og omlag 250 utøvere fra hele landet
deltok.
Seksjonslederne inviterte forbundsstyret til seksjonenes respektive NM;
Taekwondo WTF; 18.-19. november, Nesodden
Jujutsu;
10.-12. november, Trondheim
Taekwondo NTN; 10.-12. november, Trondheim
Forbundsstyret ba seksjonsstyrene om å ta med seg følgende utfordringer i
sitt videre arbeid;
- Er det mulig å koordinere seksjonenes virksomhet for å unngå
dobbeltarbeid og utnytte stordriftsfordeler?
- Hvordan koordinere seksjonenes arbeid i.f.t. det regionale apparat?
Forøvrig er det ønskelig at seksjonslederne rapporterer fra beslutninger og
orienteringssaker i forbundsstyret til eget seksjonsstyre, herunder involverer
seksjonene der det er naturlig (for eksempel ved høringer). Fullstendig
møteplan for tingperioden må også utarbeides og innsendes adm. Saker som
forbundsstyret konkret ber seksjonsstyrene ta opp og/eller jobbe med skal
også gjenfinnes på seksjonsstyrenes sakliste.
Forbundsstyret la også vekt på at seksjonene tilrettelegger primært for
breddeidretten som igjen gir grunnlaget for toppidretten. De økonomiske
rammebetingelser for toppidretten settes av forbundsstyret via
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toppidrettskomiteen, og bredde- og toppidrettsmidler skal i utgangspunktet
ikke sammenblandes. Dette har også sammenheng med sporing av de tildelte
midler og ryddighet i økonomien på området. Det må samtidig erkjennes at
bredde- og toppidrett er gjensidig avhengig av hverandre og forsterker
hverandre og at samarbeid og erfaringsutveksling mellom ulike
idretter/grener gir utvikling og bringer aktivitetene opp på et høyere nivå,
i.h.t. Olympiatoppen.
FSSAK 018

EVENTUELT
K.O. magasin
Forbundsstyret synes kampsportbladet har utviklet seg i riktig retning i.f.t. sin
innholdsprofil og ønsker å bidra i det videre for at bladet skal kunne bestå.
Bladet er pr. dags dato det eneste norske kampsportbladet i handelen. NKF
anbefaler bladet via sin nettside www.kampsport.no og søker innflytelse på
innholdsprofilen slik at våre kampsporter profileres på en bra måte.
Det er også ønskelig at alle seksjonsstyrene og kretser/regioner benytter K.O.
Magasin som en kanal for å få profilert stevner og aktiviteter. Redaksjonelt stoff
sendes via forbundsadm. til K.O. Magasin.
Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 034

Forbundsstyret ønsker å støtte K.O. Magasin samt honorere NKFs tillitsvalgte
ved å anskaffe abonnement på bladet til forbunds- og seksjonsstyrene.
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