PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 06 – 2006/2008
STED:
Forbundskontoret, Ullevål stadion, OSLO
DATO/ÅR: Fredag/lørdag 8.-9. juni 2007
DELTAKERE:
Trond Berg
Tore Bigseth
Øyvind Andreassen
Kjell Sivertsen
Rune Ingebrigtsen
(fredag) Åshild Stenevik
Stig Ove Ness
Line Gulbrandsen
(fredag) Pål Erik Hansen
(lørdag) Tove Hermanrud

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

Fra adm.:
Trond Søvik
(fredag) Dag Jacobsen

Generalsekretær (GS), referent
Sportssjef

FSSAK 032

GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER
Saklisten ble godkjent.
Protokoll fra styrets møte nr. 05 av 9.-10. mars 2007 er godkjent pr. e-post og
ble bekreftet på møtet ved undertegning. Protokoll fra AU-møte 06 av 29. mai
2007 ble godkjent med justering av tekst under kulepkt. ”rapport fra taekwondo
VM”.

FSSAK 033

INFO FRA TING og REGIONSMØTE
Idrettstinget 11.-13. mai
Presidenten orienterte. I.f.m. verning av eksisterende økonomiske
rammebetingelser for NKF, herunder grentilskudd, har Presidenten fått fullmakt
til å inngå idrettspolitisk samarbeid med øvrige fleridrettsforbund. I forkant av
Idrettstinget viste det seg nødvendig å støtte opp under reelle utfordrerkandidater
til valgkomiteens forslag til presidentskap. På den måten kom NKF i posisjon for
nærmere forhandlinger om nye prinsipper for rammetilskuddsfordeling. Hele
saken ble tilslutt oversendt det nye Idrettsstyret for ny behandling. Det betyr at
NKFs rammevilkår står uendret i nye 4 år.
Regionsting i Kampsport Region Øst (KRØ) 15. mai
KRØ har to-årige tingperioder. På regionstinget møtte 30 stemmeberettigede av
210 mulige. Forsamlingen ble loset gjennom av Oslo Idrettskrets (OIK) sin jan
Nordby som tingdirigent. OIK styrerepresentant og NKFs Tove Hermanrud
hilset tinget. Et helt nytt styre ble valgt basert på valgkomiteens forslag. Ny leder
heter Anne Grethe Følstad og er fra Tøyen Taekwondo Klubb.
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Kretstinget Vest-Agder Kampsportkrets (VAKK) 2. mai
VAKK avholdt ekstraordinært kretsting med formål å behandle utvidelse av
kretsgrensene. De 6 stemmeberettigede vedtok å utvide grensene til også å favne
Aust-Agder og søker NKF om å godkjenne slik kretsutvidelse. Forbundsstyret
behandlet saken og fattet følgende;
VEDTAK 051

Forbundsstyret vedtar at Vest-Agder Kampsportkrets (VAKK) får utvidet
kretsgrensene til også å favne Aust-Agder og i den anledning endre navn til
Agder Kampsportkrets. VAKK får fullmakt til selv å sette dato for effektuering.
Regionsmøte 26. april
Presidenten orienterte. Det har blitt avholdt idrettspolitisk møte med kampsport
regionene. Agendaen for møtet dreide seg først og fremst om samarbeid og
koordinering mellom det sentrale og regionale ledd.

FSSAK 034

WTF KONGRESS OG VM
Det ble vist til rapport fra Stig Ove Ness samt AU protokoll 06 vedrørende
taekwondo VM og kongress innen WTF. President Trond Berg er forespurt om å
stille som kandidat til ETU styret fra sentrale personer i ETU. Forbundsstyret tok
orienteringen til etteretning og fattet følgende;

VEDTAK 052

Seksjonsstyret bes foreta en innstilling av kandidat til ETU styret.

FSSAK 035

ØKONOMI

VEDTAK 053



Status for rammetilskudd
GS orienterte om status for rammetilskudd og andre tilskudd fra
Kulturdepartementet via NIF. NKF gjør mye riktig og får bra uttelling for
det, herunder i organisasjonsformen med flere idretter inkludert. Det er
fortsatt viktig å arbeide for sikre og forutsigbare rammebetingelser.



Justering av NKFs interne fordelingsmodell
I.f.m. vedtatte fordelingsmodell for tilskudd og medlemsinntekter (FS-vedtak
024) har det skjedd en konteringsfeil. Forbundsstyret vurderte en justering av
forholdet og fattet følgende;

Prinsippene i den interne fordelingsmodellen står uendret, men seksjonsavgiftene skal gå uavkortet til seksjonenes breddeidrettsvirksomhet mens
forbundsavgiften og grunnbeløpet pr. klubb justeres 40/60 i.f.t. toppidrett og
seksjoner/bredde. Forøvrig holdes forsikringsavgiften utenfor
fordelingsgrunnlaget og modellen justeres. Karate og taekwondo NTN
seksjonene rammes negativt av justeringen og kompenseres derfor med h.h.v.
32.500,- og 50.000,- som inndekkes av frie midler.


VEDTAK 054

Regnskap 2007 pr. april og foreløpig pr. mai
Regnskap pr. april forelå i sakspapirene sammen med statusrapport fra GS. I
tillegg ble foreløpig regnskap pr. mai fremlagt. Regnskapet viser en sunn
drift totalt sett og pr. seksjon/avd. Større inntekter enn budsjettert gir styret
noe handlefrihet med frie midler. Drøye 80.000,- er disponert under FSvedtak 053 og styret har da ca. 100.000,- igjen av frie midler. Styret tok
regnskapet til etterretning og fattet følgende;

Det avsettes kr. 100.000,- av frie midler til satsing på markedsarbeid i.h.t.
tingvedtak og dermed kan styret unngå å benytte fullmakten fra tinget om å tære
av egenkapitalen.
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Grunnet seksjonsvedtak om bruk av egenkapital blir det store budsjettavvik i
taekwondo WTF seksjonen. Forbundsstyret fattet derfor følgende;
VEDTAK 055

Taekwondo WTF seksjonen får fullmakt til å revidere sitt budsjett i
overensstemmelse med sitt vedtak 07/24 om bruk av kr. 270.000,- fra seksjonens
egenkapital.
Forbundsstyret fikk status i.f.t. seksjonenes kvartalsvise avviksrapporter som
skal oversendes kontrollkomiteen samlet fra adm. Her er det kun taekwondo
WTF som har levert så langt. Det var imidlertid enighet om at økonomirapporten fra GS kunne danne grunnlaget for seksjonenes rapporter og at
seksjonslederne avklarer evt. feil/mangler med GS før samlet avviksrapport.oversendes kontrollkomiteen.
o Idrettsregistreringen 2006 samt NKFs medlemstall pr. 30. mai 2007
Idrettsregistreringen viser at 40% er barn under 12 år, 26% er ungdom
13-19 år og 34% er voksne. 33,5% er jenter/kvinner omtrent likt fordelt i
alle alderskategorier.
NKFs medlemstall pr. 30. mai viser 17.316 enkeltmedlemmer og
prognosen for 2007 er nærmere 25.000. Liste over klubber som foreløpig
ikke har rapportert skal oversendes seksjonsstyrene til orientering slik at
disse kan bistå adm. i arbeidet.
Styret tok orienteringen til etterretning.
o Info fra generalforsamling Karate EM AS avholdt 31. mai
Presidenten orienterte. Regnskapet ble godkjent med et overskudd på ca.
kr. 137.000,- med 60% til arrangørklubbene og 40% til karate seksjonen.
Protokoll fra generalforsamlingen er foreløpig ikke godkjent og formelt
ferdig. Forbundsstyret ga uttrykk for at det er naturlig at
arrangørklubbene må komme til enighet om intern økonomifordeling før
andel av overskuddet overføres til klubbenes bankkontoer.


VEDTAK 056

Adm. gis fullmakt til å effektivere strykninger i.f.t. fremlagte liste dersom ikke de
respektive klubber gjør opp sitt mellomværende innen kort tid. Seksjonsstyrene
skal få oversendt liste med underlag pr. klubb for nærmere samkjøring før
strykning utføres og dette innarbeides som fast rutine i det videre.


VEDTAK 057

Stryking av klubber som har skyldt kontingent i mer enn 1 år
Forbundsstyret fattet følgende;

Søknad fra Kampsport Region Vest (KRV) om utvidelse av regional
stillingsbrøk
Det ble vist til info fra regionsmøte 26. april samt til søknad fra KRV styret.
KRV søker om utvidelse av stillingsbrøk fra 80 til 100%, med et spleiselag
mellom NKF og KRV i.f.t. lønnsutgiftene. Forbundsstyret fikk seg forelagt
en kort historisk oppsummering av utviklingen i.f.t. stillingen som er
lokalisert i Bergen. Det ble fattet følgende;

Forbundsstyret går inn for en prøveordning for 2007 med rekvirering av 20%
ekstra arbeidstid fra regional medarbeider, herunder slik at lønnskostnadene
deles mellom forbund og region vest. Det skal foretas en evaluering ved årsslutt
m.t.p. en evt. fast oppgradering av stillingsbrøk.


Krets/regionstilskudd
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Innstilling basert på innkomne søknader ble fremlagt for behandling.
Forbundsstyret fattet følgende;
VEDTAK 058

Fremlagte innstilling til krets/regionstilskudd vedtas med en ramme på kr.
75.000,- totalt. Adm. bes gjennomgå kriterier og søknadsskjema og fremme
forslag til ny enklere og ubyråkratisk ordning for 2008.


VEDTAK 059

FSSAK 036

IKT-løsning i samarbeid med NIF
Pål Erik Hansen orienterte om utviklingen i NIFs IKT arbeid, herunder ga
rapport fra møte med NIF 27. mars. NKF har blitt invitert inn i en
referansegruppe innen NIF m.t.p. utvikling av ny publiseringsløsning og
sportsadministrative systemer, herunder databasen NAIS. Spesielle behov for
NKF (for eksempel graderingsregister) vil ikke bli ivaretatt i NIFs generelle
løsning. NIF vil imidlertid tilrettelegge for standardiserte integrasjonsmuligheter for 3. parts leveranser av andre moduler. Å utvikle medlems- og
betalingssystem for NKFs klubber er noe NKF har hatt fokus på i lengre tid
overfor NIF, men som det kan ta lang tid før NIF er i stand til å levere. På
denne bakgrunn har forbundsstyret fattet følgende;

Pål Erik Hansen og GS får fullmakt til å fremforhandle utvikling av helhetlig
medlems- og betalingssystem for NKF fra 3. parts leverandør og fremlegge et
nærmere beslutningsgrunnlag for forbundsstyret. NKF vil også bistå i NIFs
referansegruppe for IKT utvikling (sportsadmin) ved GS.


Årlig sertifikat/medlemsbevis for medlemsklubber samt DAN-sertifikat
Adm. fremla forslag. Forbundsstyret hadde ingen innsigelser til
medlemsbeviset og dette kan nå settes i trykk og distribueres klubber som
har sine medlemsforpliktelser i orden. Rammen for sertifikat for graderinger
(DAN, svart belte) er også klargjort for trykk. Innholdet vil variere i.f.t. type
kampsport og opprinnelsesland. Adm. avventer leveranse av japansk og
koreansk kalligrafi. Rune Ingebrigtsen vil bistå adm. i.f.t. evt. justering av
kinesisk kalligrafi. Det ble foretatt en liten justering i den engelskspråklige
teksten i sertifikatet. Forøvrig skal det arbeides med å få opprettet register på
Internett for innehavere av svart belte/DAN-gradering samt trenerautorisasjoner.



Økonomimanual (m/kontrollrutiner for særkretser/regioner)
Arbeidet med denne er ikke kommet i gang ennå, men vil bli tatt opp igjen
på neste møte med kontrollkomiteen.

OPPTAK AV KENDO SOM NY IDRETT
Det ble vist til korrespondanse med Norges Kendoforbund og innstilling fra
fleridrettsseksjonen ved seksjonsleder. Forbundsstyret diskuterte evt. opptak av
kendo som ny kampsport i NKF, inkl. de beslektede kampsportene iaido, jodo og
naginatado. Forbundsstyret fattet følgende;

VEDTAK 060

Forbundsstyret tar opp kendo som ny kampsport/idrett i NKF, inkl. de beslektede
kampsportene iaido, jodo og naginatado. Vedtaket forutsetter Idrettsstyrets
godkjenning og vil ikke tre i kraft før slik godkjenning foreligger. Adm. besørger
søknad til Idrettstyret og tilskriver Norges Kendoforbund.

FSSAK 037

PLANVERK
Det jobbes med planlagte planverk og adm. ga en kort statusrapport fra dette.
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VEDTAK 061

De avsatte midler til markedstiltak, jmf. forbundstingvedtak samt FS-vedtak 054,
disponeres til stimulerende pakkeløsninger (oppstartpakke nye klubber,
stevnepakke, o.a.) i et samarbeid med sponsor/samarbeidspartner Fighter Sport.


VEDTAK 062

Utdanningsplan
Det er under utarbeidelse en visjon/plan for samarbeidsprosjektet Idrett og
ledelse som eies av 30 særforbund.
Utdanningssjef utarbeider også informasjonsmateriell om alle de
utdanningsmuligheter som nå tilbys av NKF.
Utdanningsplan vil baseres på en produktmatrise som er under utvikling.

FORBUNDSTINGET 2008


FSSAK 039

Breddeidrettsplan
Sportssjef ga en orientering/oppsummering fra det siste halvårs
koordinerings- og samarbeidsmøter (jmf. FSSAK 026) mellom seksjoner
(styrerepr./fagkomiteer), regioner/kretser og sportsadm. (siste av 26. april).
De avklaringer som har blitt foretatt i denne prosessen legges til grunn for
arbeidet med breddeidrettsplan som avstemmes med seksjonene.
Sportssjefen fremla forslag om opprettelse av konkurranseområder
uavhengig av det regionalpolitiske apparat. Dette for å sikre aktivitet i hele
landet. Forbundsstyret fattet følgende;

Forbundsstyret oppretter følgende konkurranseområder for NKF;
- Område Nord (Finnmark, Troms, Nordland)
- Område Midt (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal)
- Område Vest (sammenfallende med Kampsport Region Vest)
- Område Sør (Rogaland sør, Vest Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold)
- Område Øst (sammenfallende med Kampsport Region Øst)
Konkurranseområdenes virksomhet koordineres av sportssjef i samarbeid med
seksjonsstyrene. I tillegg kommer regional virksomhet i regi av kretser/regioner.


FSSAK 038

Markedsplan
Foreløpig markedsplan ble utdelt til orientering og evt. innspill i ettertid. GS
ga en rapport fra møte 5. juni med NKFs sponsor/samarbeidspartner Fighter
Sport og fremla skisser til et samarbeid om markeds- og rekrutteringstiltak
via pakkeløsninger. Dette innarbeides i markedsplanen.
I samarbeid med Mudo Instituttet AS arbeides det også med
rekrutteringspakker/tilbud slik at det blir attraktivt med ekstra medlemskap i
klubb tilhørende NKF for instituttenes kunder/medlemmer.
Forbundsstyret fattet følgende;

Forberedelse av lovsaker og evt. forslag til tinget
Denne saken tas opp på neste styremøte/ledermøte.

ORIENTERINGSSAKER


Web statistikker
Adm. fremla trafikkmålinger for www.kampsport.no samt viste til målinger
av oppmerksomhet i media i.f.t. våre kampsporter. Ved gode utøverprofiler,
store og viktige stevner/kvalifiseringer samt flere samtidige aktiviteter får
NKF mest mediaoppmerksomhet og besøk på egne nettsider. Det er viktig
med aktivt informasjonsarbeid i.f.t. presse/media og måltall/dokumentasjon
i.f.t. sponsorarbeid.



Info fra felleskomiteer/arbeidsgruppe
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o Referater/info fra felleskomiteer/utvalg forelå. Toppidrettskomiteen
hadde siste møte rett før forbundsstyremøtet og Presidenten orienterte
kort fra dette. Anleggsutvalget har hatt stor møteaktivitet siden sist og
utarbeidet forslag til anleggspolitisk plan. Forslaget behandles på
neste forbundsstyremøte.
o Pål Erik Hansen fremla status i.f.t. arbeidsgruppe for stevneprogram.
Taekwondo WTF seksjonen har innkjøpt dette. Arbeidsgruppen
inviteres til ledermøtet 24.-25. august og involveres i IKT arbeidet
generelt, jmf. FS-vedtak 059. Pål Erik og GS samarbeider nærmere
om dette.


Info fra seksjonene (med fagkomiteer)
Det ble ikke tid til utførlig rapport fra alle seksjoner, men nedenfor følger det
som ble tatt opp under styremøtet;
o Jujutsu seksjonen ved Åshild Stenevik;
• Samarbeidsmøte innen jujutsu avholdes 13.-14. oktober
• Seksjonsleder har deltatt på JJEU kongress og rapporterte fra
dette
• Det ble historisk bronsje og 5.plass i EM
• Det er litt for få deltakere på egne stevner, mest yngre utøvere
• Kongepokal disponeres i år, forutsatt nok deltakere
• Infopakke er utviklet/utsendt klubbene (ettersendes øvrige
seksjonsledere til info)
• Seksjonsstyret foretar ringerunde til klubbene
• Infobrosjyrer og ”Velkommen til jujutsu” er utviklet og utsendt
klubbene
• Det skal samarbeides med wushu i.f.t. evt. stevnesamkjøring
o Taekwondo WTF seksjonen ved Stig Ove Ness;
Arbeider med TV-produksjon/mestermøte, planlagt i uke 42/43
(oktober). Har foreløpig lite tilfang i.f.t. sponsorpakker.
o Fleridrett seksjonen ved Rune Ingebrigtsen;
Seksjonsleder fremla 2 notater fra seksjonen til forbundsstyret,
herunder betraktninger og spørsmål i.f.t. mangfoldet innen seksjonen
og klubbers holdning til NKF. Det er en utfordring å gjøre NKF
attraktiv for ikke-konkurrerende/minimalt konkurranserettede
kampsporter som også har liten utbredelse. Seksjonen fortsetter
arbeidet i denne forbindelse og involverer GS i dette.

FSSAK 040

EVENTUELT
Det var ingen saker til behandling under evt.
Neste forbundsstyremøte er berammet til 24.-25. august i.f.m. ledermøtet som
avholdes på Quality Hotell Gardermoen. Styremøtet starter kl. 16:00 på fredagen
og fortsetter etter ledermøtet kl. 13:00 på lørdagen.
AU-møte berammet 8. august er flyttet av AU til 16. august.

_______________________________________
Trond Berg

_______________________________________
Åshild Stenevik

_______________________________________

_______________________________________
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Tore Bigseth

Kjell Sivertsen

_______________________________________
Øyvind Andreassen

_______________________________________
Rune Ingebrigtsen

_______________________________________
Stig Ove Ness

_______________________________________
Pål Erik Hansen

_______________________________________
Line Gulbrandsen

_______________________________________
Tove Hermanrud
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