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PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 05 –  2006/2008 

 
STED:  Rica Hotell Gardermoen, Oslo 
DATO/ÅR: Fredag/lørdag 9.-10. mars 2007  

h.h.v. fredag kl. 18:00 - 21:30 og lørdag kl. 09:00 - 15:00 
 
 
DELTAKERE:   
   
 Trond Berg President  
(Ikke lørdag) Tore Bigseth 1. Visepresident  

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

 
 
 
(Ikke lørdag) 
(Kun 1.sak fredag) 

Fra adm.: 
Trond Søvik 
Dag Jacobsen 
Antero Wallinus-Rinne 
Helle Borgen 

 
Generalsekretær (GS), referent 
Sportssjef 
Utdanningssjef 
Adm.sekretær 

   
 
 
 

FSSAK 024  GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER  

Saklisten ble godkjent. 
 
Protokoll fra styrets møte nr. 04 av 8.-9. desember 2006 samt protokoll fra AU-
møte 05 av 26.-27. januar 2007 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet på møtet 
ved undertegning.  

 
FSSAK 025  POST 3 RAPPORT OG SØKNAD, INFO FRA UTD.SJEF 

Utd.sjef fremla resultatrapport for bruk av post 3 midlene 2006 samt orienterte 
om søknad/tildeling for 2007 med tiltak innenfor trenerutv., lederutv., 
aktivitetsutv. og klubb/org.utv. På http://www.kampsport.no/files/{49E7D083-
4FC8-427D-AD90-2A74B37623AA}.doc finnes søknadsskjema for tiltak.  
 
Utd.sjef avstemte fagpolitiske forhold, herunder ga styret klart signal om ønsket 
subsidiering av klubbutviklings/lederkurs, men at deltakerne må påregne 
egenandel. Utover dette var styret også av den oppfatning at utdanningen skal 
håndteres sentralt slik at hele landet får et utdanningstilbud, og at evt. overskudd 
fra kurs føres inn i utdanningen til subsidiering av andre kurs, for eksempel 
særidrettspesifikke deler som har mindre deltakervolum. 
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Utd.sjef orienterte også kort om hjemmel for frivillige organisasjoner til å kreve 
politiattest, jmf. http://www.idrett.no/t2.aspx?p=9855&x=1&a=188993 . Det er 
tillagt NIF å innarbeide retningslinjer i idretten for dette og NKF avventer derfor 
utviklingen. 
 
Forbundsstyret uttrykte tilfredshet med utd.sjefens rapport og tok orienteringen 
til etterretning. I tillegg ble det gitt honnør til innlegg fra utd.sjef i VG 6. mars. 
  

FSSAK 026  POST 4 RAPPORT OG SØKNAD, INFO FRA SPORTSSJEF  
Sportssjef orienterte om toppidrettsresultatene 2006 og søknad/tildeling for 
2007, herunder info fra toppidrettskomiteen (TIK). Det ble referert til vellykket 
møte med alle forbundstrenerne 7.mars og en bedre kultur for prosessorientert 
toppidrettstenkning. 
Etter søknad har NKF som eneste forbund i NIF utenom Skiforbundet fått en 
5.te kongepokal til disposisjon. I.h.t. innstilling fra TIK skal denne for 2007 gå 
til wushu i.h.t. gjeldende krav. 
I samarbeid med utd.avd. gjennomføres basistreningskurs for ungdom med bl.a. 
delmål om talentrekruttering til toppidrett. 
 
Sportssjef fremla NIFs arrangementsmodul som tas i bruk i NKF samt 
presentasjon i.f.t. de grep adm. legger opp til og arbeider etter for å nå 
langtidsplanens mål, jmf. arbeidsmøte 22. februar. NKF hadde ingen 
medlemsvekst i 2006 og det må derfor iverksettes tiltak for å nå målsettingene 
2008. Det legges opp til et omfattende samkjøringsarbeide med seksjonene og 
særkretsene/regionene, initiert fra adm., herunder utfordres seksjonene til å ta et 
helhetlig ansvar for sin(e) idrett(er) på nasjonalt og regionalt nivå. 
Forbundsstyret ga sin tilslutning til dette. 
 
Forbundsstyret takket for orienteringen og uttrykte tilfredshet i.f.t. resultatene 
med utskilling av toppidretten fra seksjonene, som ser ut til å ha gitt bedre 
økonomisk styring i.f.t. både bredde- og toppidrett. Styret tok orienteringen til 
etterretning. 

 
FSSAK 027  ØKONOMI 

 Rapport fra Fleridrettseksjonen (FLIS) 
Seksjonsleder i FLIS avla rapport i.f.t. ekstratildeling fra forbundsstyret 
høsten 2006. Midlene kom litt sent og benyttes dermed i 2007.  
 
Det har vært mye fokus på wushu innen FLIS både i.f.t. 
konkurransevirksomhet og rekruttering av klubber som står utenfor NKF. 
Imidlertid har ikke dette gitt ønsket effekt, da medlemsutviklingen for 2006 
har vært negativ i.f.t. en seksjon som skulle ha et vekstpotensiale. 
 
For å ivareta de øvrige kampsporter i FLIS er det nedsatt underkomiteer for 
grupperinger av kampsportene (kontaktinfo innmeldes adm.) slik at de skal 
få jobbe med sine egne idretter i større grad. Dette er det avholdt kr. 50.000,- 
til for 2007 ifølge seksjonsleder. 
 
Innen de japanske idrettene planlegges det mer fokus på koryu budo/bujutsu 
(tradisjonell virksomhet) med for eksempel en oppvisning. Utifra 
informasjon fra GS møte med Kendoforbundet 7. mars er FLIS positivt 
innstilt til evt. inntak av kendo som ny idrett.  
 
Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning. 
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 Regnskap/balanse 2006 med noter og økonomisk beretning  

Det ble vist til kommentarer pr. e-post 8/2-07 fra GS samt til utsendte 
regnskap/balanse med noter og økonomisk årsberetning. Dette ble 
gjennomgått på møtet med kommentarer og svar på spørsmål. I fellesdriftens 
noter fremkommer tap på fordringer med kr. 86.321,- . Dette gjelder kun 
tapsavsetninger for 2006 og må sees i sammenheng med medlemsinntektene 
som er større enn budsjettert, da flere av klubbene står i fare for strykning, 
jmf. eget pkt. på dagsorden. 
 
Styret fikk seg forelagt forslag til disponeringer av årsresultatet 2006 hvor 
seksjonene/avd. fikk med seg overskuddet som bundet egenkapital i 
balansen. Den akkumulerte egenkapital fremgår da av årsregnskapet. 
 
Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning og fattet følgende; 

 
VEDTAK 040 Regnskap/balanse med noter for 2006 godkjennes som styrets avgitte regnskap, 

herunder tillegges seksjonenes/avd. overskudd til bundet egenkapital i balansen. 
Fremlagte økonomiske årsberetning 2006 ble godkjent og både 
årsregnskap/balanse og beretning undertegnes av forbundsstyret. 

 Styrets avgitte årsregnskap og beretning oversendes revisor og kontrollkomite, 
og revisjonsrapport og beretning fra kontrollkomite avventes. 

 
Tilskudd 2006 
NKF har samlet tildelt tilskudd til klubber og særkretser/regioner på 
400.000,- i 2006, noe som utgjør en ikke ubetydelig medlemsfordel. 
 
Utvikling i medlemstall 
Oversikt over medlemstallutviklingen (i.f.t. innbetalinger) ble fremlagt og 
viste at NKF samlet for første gang på mange år ikke har hatt medlemsvekst. 
Imidlertid har seksjonene for taekwondo NTN og jujutsu isolert sett hatt 
vekst. I.h.t. sportsjefens innlegg under FSSAK 026 jobbes det med 
koordinering for å få ytterligere medlemsvekst fremover. Når det gjelder 
Idrettsregistreringen via NIF, som er grunnlaget for rammetilskudd til NKF, 
så ligger NKF på et noe høyere nivå enn i fjor. Imidlertid er ikke 
Idrettsregistreringen endelig ennå, da NIF skal foreta en nærmere kontroll. 
Det kan likevel se ut til at det er ”mismatch” mellom innbetaling til NKF og 
rapportering via Idrettsregistreringen, og at NKF har et større 
medlemspotensiale enn det som fremkommer ved innbetaling pr. d.d.   
 
Resultat fra Karate EM AS 
President Trond Berg hadde kontaktet styreleder i Karate EM AS og fått 
foreløpig rapport for status. Regnskapet er til revisjon men forbundsstyret 
fikk seg forelagt foreløpige regnskapstall. Selskapet vil bli avviklet ved 
generalforsamling når regnskapet er endelig. Forbundsstyret fattet følgende; 

 
VEDTAK 041 Trond Berg, Stig Ove Ness og Tove Hermanrud gis fullmakt til å representere 

NKF på generalforsamling i Karate EM AS. 
 

 Forslag om innføring av bøter i.f.m. innkreving av medlemskontingent 
samt forslag om innføring av navnestandard for NKFs medlemsklubber 
Det ble i denne sammenheng også vist til ny rutine i.f.t. klubber som benytter 
CMS, jmf. brev av 7. januar. Det ble også foreslått innføring av årlig 
medlemssertifikat for NKFs medlemsklubber, noe adm. vil se nærmere på. 
Forbundsstyret fattet følgende; 
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VEDTAK 042 Med hjemmel i NIFs lov §11-1 innføres gebyr for klubber som unnlater å 
innsende medlemsapport ved hovedforfallsdatoene 15. mars og 15. oktober. Ved 
oversittelse av fristen med 15 dager faktureres et gebyr på kr. 500,- og ved 
ytterligere oversittelse med 2 mnd. faktureres gebyr på kr. 1.000,- i tillegg. 
Ordningen gjøres gjeldene f.o.m. 15. okt. 2007 etter at klubbene er behørig 
informert.  

 
Ved skyldig kontingent i mer enn 1 år etter forfall kan klubber bli strøket, jmf. 
NIF og NKFs lov.  
 

 I tillegg skal klubber som i NIFs Idrettsregistrering oppgir høyere medlemstall 
enn i medlemsrapporten til NKF etterfaktureres i.h.t. styrets signaler. Ordningen 
skal gjøres gjeldende f.o.m. 15. mars 2008 etter informasjon ut til klubbene. 

 
 Retningslinjer for NKF i.f.m. uttalerett om klubbnavn og opptak av klubber 

vedtas til bruk for særkretser/regioner og sentraladministrasjonen. 
 

 Forslag til strykning av medlemsklubber  
Adm. fremla oversikt over klubber som foreslås strøket grunnet manglende 
innrapportering eller/og skyldig kontingent. Forbundsstyret fattet følgende; 

 
VEDTAK 042 Adm. gis fullmakt til å effektivere strykninger i.f.t. fremlagte liste dersom ikke de 

respektive klubber gjør opp sitt mellomværende innen kort tid. 
 

 Regnskapsrapport NKF hittil i år (2007) 
Regnskapet hittil i 2007 ettersendes styret da det ikke var fullstendig ført og 
avstemt pr. februar. 

 
 Forslag om avskrivning ved investeringer  

Det forelå forslag til delegasjonsvedtak til seksjonene i.f.t. avskrivninger. 
Etter innstilling fra AU fattet styret følgende; 

 
VEDTAK 043 Forslag til avskrivninger i NKF med seksjoner skal behandles fra sak til sak i 

forbundsstyret slik at kontroll med likviditeten beholdes av forbundsstyret. 
 

 Status fra stevneprogram-arbeidsgruppens arbeid samt forslag om 
innkjøp av IT resultatsystem 
Følgende personer er oppnevnt/forespørres som medlemmer av 
arbeidsgruppen (adm. bistår gruppen for fremdrift);  
Karate; Pål Erik Hansen (leder)/Bo Vidar Larsen,  
Jujutsu; Jan Erik Karlsen,  
Taekwondo WTF; Asle Fredriksen/Retna Ramachandran,  
Fleridrett; Sverre Bolstad, 
Taekwondo NTN; Jørgen Botnan 
 
Det ble vist til e-post korrespondanse av 23.01.07 samt forslag fra Stig Ove 
Ness om spleiselag mellom fellesdrift og seksjoner i.f.t. innkjøp av 
resultatsystem. Et online registreringssystem anses imidlertid som viktigere å 
anskaffe i.f.t. NIFs arrangementsmodul, jmf. også neste sak om IKT løsning. 
Etter AUs innstilling fattet forbundsstyret følgende; 

 
VEDTAK 044 Et online registreringssystem anses som viktigere for fellesdriften å prioritere 

økonomisk fremfor resultatsystem.  Seksjonene seg imellom kan imidlertid 
utgjøre et spleiselag for felles resultatsystem.  
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 IKT-samarbeid med NIF 
Helhetlig IKT-løsning 
Adm. har vært i møte med NIF IT og fremla rapporter fra dette. Det stilles 
spørsmål til hvorvidt det kan være hensiktsmessig å ta opp igjen tråden med 
IKT-løsning via Mysoft, men det er fortsatt vanskelig med avklaringer i.f.t. 
NIF integrasjon og muligheter. Nytt publiseringsverktøy skal angivelig 
komme til høsten og erstatter nåværende websider. Pål Erik Hansen vil søke 
avklaringer i møte med NIFs org.sjef. 
 
Oppfølging av IT avtale med NIF 
Norges Fotballforbund har tatt initiativ til et spleiselag mellom 
særforbundene i.f.t. å engasjere IT-konsulent som kan overvåke og følge opp 
særforbundenes IT- og fellestjenesteavtale med NIF. Styret fikk seg forelagt 
nærmere info og tok orienteringen til etterretning. 

 
 Budsjett 2007 samt utredning i.f.t. adm. kapasitetsbehov 

Med utgangspunkt i de tingvedtatte budsjetter ble forslag til justerte 
budsjetter for 2007 for fellesdrift og seksjoner gjennomgått. I tillegg ble 
utredning om adm. kapasitetsbehov fremlagt med budsjettkonsekvenser, jmf. 
vedtak 036. Det er lite frie midler til disposisjon for forbundsstyret i 
fellesdriften og følgelig må NKF være forsiktig med å påta seg større faste 
utgifter. Ved nærmere samordning av spesielt sportsadm. ressurser nasjonalt 
og regionalt kan NKF imidlertid søke enda større effektutnyttelse. 
Forbundstyret fattet følgende; 

 
VEDTAK 045 Fremlagte budsjetter ble godkjent for 2007, herunder med økonomisk dekning 

for oppgradering av økonomikonsulent stilling fra 80 til 100%, og midler til 
rekvirering av ekstrahjelp ved behov.   

 
 Underslagsforsikring 

NIF har tegnet underslagsforsikring for NIF sentralt, alle idrettskretser og 
særforbund med særkretser/regioner. Denne har en inndekning pr. tilfelle 
med maks. 150.000,-, noe som kom til hjelp for Kampsport Region Øst i 
fjor. Styret vurderte hvorvidt NKF skulle anskaffe ytterligere forsikring 
utover NIF sin ordning, men landet på at dette ikke var aktuelt. 
Forbundsstyret vil i.f.m. utvikling av økonomimanual søke å innarbeide 
bedre kontrollrutiner i.f.t. særkretser/regioner. 
 

 Forvaltning av overskuddslikviditet  
GS fremla notat i.f.t. styrets handelfrihet og mulighetene til forvaltning av 
overskuddslikviditet. Styret fattet følgende; 

 
VEDTAK 046 Forbundsstyret går inn for å benytte langsiktig plassering for NKF  innen NIFs 

konsernkontoordning ved plassering av 1 mill. over 1 år. 
 
FSSAK 028  FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 

Det ble vist til samarbeid mellom fleridrettsforbundene som er hjemlet i FS-
vedtak 032 hvor Presidenten fikk fullmakt til å inngå idrettspolitisk samarbeid 
med øvrige fleridrettsforbund, for å ivareta best mulig rammetilskudd. I.f.m. 
NIFs høringsnotat vedrørende idrettspolitisk dokument (IPD) foreslås fjerning 
av grentilskudd, noe som gir store økonomiske konsekvenser for fleridretts-
forbundene. Dette er en prinsipielt viktig sak for norsk idrett og prioriteres av 
NKF og de øvrige fleridrettsforbundene. 
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Fleridrettsforbundene har i denne forbindelse blitt enige om å fremme saker til 
behandling på Idrettstinget, for å sikre status og rettigheter ved organisering av 
flere idretter i seksjoner. Det er fremmet lovforslag på dette samt et ordinært 
forslag om begrepsopprydding i idretten.  
 
På bakgrunn av AU innstilling fattet forbundsstyret følgende; 
 

VEDTAK 047 Forbundsstyret etterdeklarerer/godkjenner forslagene til Idrettstinget fra NKF 
og fleridrettsforbundene. Presidenten prioriterer og følger opp forslagene 
idrettspolitisk sammen med de øvrige presidenter i fleridrettsforbundene. 

 
 Det vises til AU-vedtak 005. NKFs delegasjon til idrettstinget må være 

sammensatt i.h.t. NIFs kjønnskvoteringsbestemmelser og følgelig må en av 
delegatene byttes ut. Forbundsstyret fattet følgende; 

 
VEDTAK 048 Tove Hermanrud representerer NKF sammen med President Trond Berg på 

Idrettstinget. 
 
FSSAK 029  PLANVERK 
    

Det skal utarbeides underordnete planverk i.f.t. tingvedtatt langtidsplan. Adm. 
hadde et koordineringsmøte med seksjoner, stevne/arrangementskomite og 
regioner 22. februar, og avleverte rapport fra dette som kan være starten på 
utarbeidelse av breddeidrettsplaner i forbundet på alle nivåer med samspill/ 
koordinering av seksjoner, særkretser/regioner og sportsadm.  
 
Andre planverk skal også utarbeides, herunder utdanningsplan. I samarbeids-
prosjektet Idrett & Ledelse 1-4 har styringsgruppen fått til en avtale med NIF om 
å overta arbeidsgiveransvaret for prosjektleder. I tillegg er GS valgt som leder 
for styringsgruppen. I den forbindelse skal det utarbeides et vedlegg til de 29 
samarbeidende særforbund som kan brukes i forbundenes egne planer. Nå er 
samarbeidet forankret mellom 29 særforbund og NIF. 
 
Foreløpig markedsplan ble presentert. Dette er et prioritert område når det 
gjelder planverk og følges opp overfor seksjonene før endelig fremlegging for 
forbundsstyret. Adm. fikk seg forelagt en del innspill til markeds- og 
rekrutteringsarbeidet som vil bli innarbeidet. I denne forbindelse fikk styret også 
info om markedssamarbeid med sportskort.no. Det ble også gitt info om sykdom 
hos salgsagent Treider Event som har ført til stillstand i.f.t. innsalg av NKF mot 
potensielle sponsorer.  
 
Adm. har avholdt flere møter med Fighter Sport og Extreme Sport og innhentet 
tilbud som sponsor/utstyrsleverandør for NKF. Forbundsstyret fattet følgende; 

 
VEDTAK 049 Fighter Sport velges som sponsor/utstyrsleverandør for NKF med seksjoner. 

Adm. inngår avtalen i samarbeid med styret ved Stig Ove Ness. Utstyr og 
sponsormidler fordeles internt etter styrets signaler, herunder går utstyr til 
landslagene og penger til seksjoner og samarbeidsprosjekt ved TV-produksjon. 
 
Adm. har avholdt møter med Mudo Inst. AS m.t.p. tilrettelegging av 
medlemskap i NKF klubber for instituttenes kunder/medlemmer.  Det er 
foreløpig utviklet et forslag til pakkeløsning for medlemskap for 
konkurranseutøvere, men for taekwondo mosjonistene er NKF utfordret til å 
komme med innspill om hva som kan inngå. Adm. følger opp i samarbeid med 
seksjonsleder. 
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FSSAK 030  ORIENTERINGSSAKER 
 Utredning om int. vedtekter og forhold  

Adm. fremla vurdering fra Idrettens Advokatkontor (IAK) av NIF/NKFs 
regelverk vs. Internasjonalt regelverk som ble godt mottatt av forbundsstyret. 
Her fremkommer ulike forhold som kan danne grunnlag for NKFs 
internasjonale arbeid samt forhold som i konsekvens krever endring i egne 
lover på neste forbundsting. Slike lovendringsforslag settes opp som sak til 
behandling på senere styremøte.  

 
 Representasjonsantrekk 

Det vises til AU-vedtak 001 av 26.-27. januar. Adm. fremla 
pakkeløsningskonsept for representasjonsantrekk og forbundsstyret fattet 
følgende; 

 
VEDTAK 050 Det innføres standard representasjonsantrekk i NKF;  

Damer; sorte bukser/skjørt, hvit bluse og sort blazer 
Herrer; sorte bukser, hvit skjorte og sort blazer  
Antrekkene kan prøves/kjøpes hos landsdekkende butikker som Cubus og 
Dressmann.  
Klær dekkes for forbundsstyret med inntil kr. 2.000,- etter regning.  
Sko holdes selv. Slips og klips-logo bestilles av adm. for utdeling. 
For dommere kan internasjonale forhold føre til avvik fra NKFs standard 
representasjonsantrekk. 

 
 NKF søker selvforsvarsinstruktører 

Det ble vist til info på nettet 
http://kampsport.no/t2.asp?p=28014&x=1&a=188652  
samt til e-post av 23. januar. Utd.avd. har fått inn over 40 søknader men har 
ikke fått gjennomgått disse utførlig enda. For øvrig vises til reklame for NKF 
via VG; 
http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=177842 
http://kampsport.no/t2.asp?p=28014&x=1&a=191397 
    

 Info fra President og felleskomiteer  
o Referater fra h.h.v. toppidrettskomiteen 17. januar og medisinsk 

komite 19. desember forelå. Sistnevnte hadde også møte 7. februar og 
referat avventes fra dette.  Det avventes også referat fra 
anleggsutvalget som hadde møte 26. februar. Presidenten knyttet 
noen kommentarer til arbeidet i komiteene/utvalgene. I tillegg 
refererte Tove Hermanrud fra møter i anleggsutvalget og nevnte bl.a. 
at stilartsorganisasjoner er hørt i.f.t. hallbehov og at utvalget har 
fokus på hverdagshaller, type kampsportaneks, tilbygg ved større 
haller. Det skal utarbeides nærmere anleggsstrategiplan. 

o Presidenten orienterte om møte med regionstyrenes representanter 
som var berammet 9. januar men som ble avlyst. Nytt møte skal 
berammes. Rune Ingebrigtsen vil assistere Presidenten ved slikt 
møte. 

o Det nærmer seg årsmøte i Kampsport Region Øst, uten at dato er 
fastsatt/bekjentgjort for forbundsstyret. GS vil sjekke nærmere opp 
og Presidenten vil koordinere representasjon i.f.t. dette. 

o Presidenten orienterte kort om ulike representasjonsoppdrag. GS 
viste til at Presidenten er svært aktiv og deltar ofte på møter og 
arrangementer.  
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 Info fra seksjonene med fagkomiteer 
o Fleridrett/wushu; Utsetter søknadsforslag om tillatelse til å innføre 

fullkontakt wushu. Det kjøres semikontakt på Nordisk mesterskap. 
Søknad om fullkontakt wushu skal kvalitetssikres nærmere før 
fremlegging for forbundsstyret. 

 
o Hver seksjonsleder avga statusrapport for å holde forbundsstyret 

underrettet i.f.t. saker av betydning, herunder skulle seksjonens avgi 
uttalelse om følgende forhold;  
1) Høringsuttalse vedr. lov-, doms- og appellutvalg samt 3-årig 

tingperiode, jmf. FS-vedtak 033. 
2) Utfordringer i seksjonene;  

Er det mulig å koordinere seksjonenes virksomhet for å unngå 
dobbeltarbeid og utnytte stordriftsfordeler? 
Hvordan koordinere seksjonenes arbeid i.f.t. det regionale    
apparat? 

3) Seksjonenes oppfølging av langtidsplanen. 
 

Fleridrett og taekwondo NTN har foreløpig ikke tatt stilling til pkt. 
1), men de øvrige seksjonsstyrene går for fortsatt 2-årig tingperiode 
og avvikling av NKFs lov-, doms- og appellutvalg. 
 
Seksjonslederne ga oppslutning til det påbegynte samordnings-
arbeidet via adm. i.f.t. nasjonal og regional aktivitetskoordinering. Til 
ledermøtet i august ønskes nærmere samordning med seksjonenes 
fagkomiteer samt særkretser/regioner. 
 
Seksjonsleder for fleridrett orienterte; 

– Fokus på å få inn utenforstående wushu klubber 
– Fokus på tilrettelegging for minoritetsidrettene 
– Det jobbes med en presentasjon av mer tradisjonell budo 

 
           Seksjonsleder for karate orienterte; 

– Seksjonsstyret har behandlet og godkjent 
dispensasjonsforslag 

– Har en prosess i.f.t. graderingsbestemmelser i seksjonen 
– Foretatt intern avklaring i.f.t. fullkontakt komiteen 
– Jobbes med implementering av for eksempel shobu ippon 

 
           Seksjonsleder for taekwondo NTN orienterte; 

– Har justert aktivitetstilbudet 
– Hatt fokus på planlegging og økonomi 
– Avholdt regionale møter i.f.t. rekrutteringsarbeid i seksjonen 

 
           Seksjonsleder for taekwondo WTF orienterte; 

– Stor tilslutning til konkurranser i seksjonen 
– Fokus på å engasjere flere regionalt 
– Arrangementskomite er kommet godt i gang 
– Arrangementskontrakt med arr.klubber er ønskelig 
– Samordner dommerutdanning sammen med utd.sjef 
– Kjøper inn T-skjorter som ”give-aways” 
– Disponering av 2006 overskudd ved investering i IT-

utstyr/programvare til stevner samt igangsette TV-produksjon 
 
           Seksjonsleder for jujutsu orienterte (via e-post); 

– Foretatt budsjettrevisjon 
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– Planlegger fellesmøte for klubbledere/hovedinstruktører 
– Sliter med arr.klubber til stevner 
– Konkurranseutviklingen går sent 

 
o Seksjonsleder for fleridrett  ga en kort statusrapport i.f.t. tanke om et 

kampsportakademi (Confucius stiftelse) som ble presentert på forrige 
styremøte. Det kan være aktuelt med et nærmere samarbeid mellom 
NKF og stiftelsen i.f.t. wushu trening/landslag. 

 
 

FSSAK 031  EVENTUELT 
 

Vedtak i Idrettstyret 
GS orienterte om vedtak i Idrettstyret om at leder i Østfold Idrettskrets og GS i 
NKF har møte med det nye styret i Moss Taekwondo Klubb etter klubbens 
årsmøte for å forsøke å få flere fakta på bordet i.f.m. klagesak, slik at Idrettstyret 
kan behandle saken på et bredere og bedre grunnlag. Idrettstyret ber de to 
representantene sammen eller hver for seg sende Idrettstyret rapport fra dette 
møtet som vil bli vedlagt saken ved behandling. 
 
Forslag til overordnete org.ledd 
Stig Ove Ness foreslo at NKF fremmer forslag om bedre skatteregler og regler 
for velferdspermisjoner for idrettsrepresentanter, da disse er for dårlige pr. i dag. 
Forbundsstyret tiltrådte forslaget og ba representantene til Idrettstinget ta dette 
med seg i det videre å søke å fremme forslaget i idrettspolitiske sammenhenger. 
 
Flytting av forbundsstyremøte 
Neste forbundsstyremøte flyttes fra 1-2. juni til 8.-9. juni. (Stig Ove Ness og 
Tove Hermanrud kan imidlertid ikke delta da). 
 
 

 
_______________________________________ 
Trond Berg 

 
_______________________________________ 
Åshild Stenevik 

 
_______________________________________ 
Tore Bigseth 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 

 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen 

 
_______________________________________ 
Rune Ingebrigtsen 

 
_______________________________________ 
Stig Ove Ness 

 
_______________________________________ 
Pål Erik Hansen 

 
_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 

 
_______________________________________ 
Tove Hermanrud 

  
 

 


