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PROTOKOLL – EKSTRAORD. STYREMØTE I NKF – NR. 08 –  

2006/2008 

 

STED: Tlf. møte 
DATO/ÅR: Lørdag 15. september kl. 17:00 
 
 
DELTAKERE:   
   
 Trond Berg President  
 Tore Bigseth 1. Visepresident  

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

 
 

 

Fra adm.: 
Trond Søvik 
Dag Jacobsen 

 
Generalsekretær (GS), referent 
Sportssjef 

 

 
 
President Trond Berg åpnet møtet og ønsket velkommen til ekstraordinært forbundsstyremøte. Han 
viste til at møtet er en konsekvens av FS-vedtak 066 fra forrige styremøte, da Pål Erik Hansen og GS 
har fulgt opp vedtaket og kommet frem til en innstilling. Sakspapirer med innstilling er utsendt og 
utgjør styrets endelige beslutningsgrunnlag. 
 

FSSAK 048  AVTALE MED MYSOFT  

Det har vært avholdt møter med NIF /n3sport og Mysoft og det er avklart at det 
ikke er tekniske hindringer hos n3sport i.f.t. integrasjon og utveksling av data 
med NAIS-databasen til NIF. Det betyr at NKF kan få utviklet eget helhetlig 
medlems- og betalingssystem innrettet for NKF/klubbene og med spesial-
tilpassete moduler/verktøy for medlems- og frivillighetsadministrasjon, m.m.  
 
Det forelå innstilling om å inngå fremlagte avtale for innkjøp og vedlikehold, 
samt inngå driftsavtale med Mysoft, herunder med finansieringsoverslag. 
Forbundsstyret behandlet innstillingen og fattet følgende; 

    
VEDTAK 069 GS gis fullmakt til å inngå avtale med Mysoft om innkjøp, vedlikehold og drift av 

spesialtilpasset datasystem for NKF utifra fremlagte avtale og underlags-

dokumenter. Avtalen inngås umiddelbart. Betalingsbetingelser fremgår av 

avtalen og finansieringen av 2007 andelen inndekkes hovedsaklig ved bundet 

egenkapital som er øremerket dette formål av forbundstinget. For 2008 

inndekkes restandelen over driftsregnskapet samt via fri egenkapital, herunder 

vil også adm.gebyr pr. transaksjon inngå i finansieringen. De årlige 

driftsutgifter belastes ordinært driftsregnskap. GS får frikjøpe Pål Erik Hansen 

til bistand i spesifikasjonsfasen med Mysoft. Vedtaket er enstemmig. 
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President Trond Berg berømmet styret for et historisk vedtak som så unisont har 
samlet hele styret om en samlet avgjørelse. 
 

 
_______________________________________ 
Trond Berg 

 
_______________________________________ 
Åshild Stenevik 

 
_______________________________________ 
Tore Bigseth 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 

 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen 

 
_______________________________________ 
Rune Ingebrigtsen 

 
_______________________________________ 
Stig Ove Ness 

 
_______________________________________ 
Pål Erik Hansen 

 
_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 

 
_______________________________________ 
Tove Hermanrud 
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