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PROTOKOLL – STYREMØTE I NKF – NR. 10 – 2002/2004 
 
 
STED:  Tlf. møte 
DATO: Tirsdag 9. mars 2004 
 
DELTAKERE:   
   
 Marit A. Scheie President  
 Trond Berg Styremedlem  

 Tove Hermanrud Styremedlem  
 Pål Erik Hansen Styremedlem 
 Ivan Tzachev Styremedlem 
 Kjell Paldan Styremedlem  
 Ingunn Håvik Styremedlem  
 Hans Petter Skolsegg Styremedlem  
   
 Fra adm.: 

Trond Søvik 
 
Generalsekretær (GS) 
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FSSAK 060 GODKJENNE SAKLISTE  

 Saklisten ble godkjent etter omrokering av sakrekkefølge. Noen saker ble meldt 
under eventuelt.   

    
FSSAK 061  ØKONOMI 
 

 Regnskap pr. februar 2004 var utsendt. Det var ingen spesielle avvik i.f.t. 
budsjett og kostnadsbruken var moderat. Forbundsstyret tok regnskapet 
til etterretning. 

 
 Budsjett 2004 totalt var utsendt i en matrise som sammenstilte alle avd. 

budsjetter. Fra taekwondo seksjonen avventes et revidert budsjett p.g.a. 
NIFs økonomiske situasjon og tilskudd via Olympiatoppen. 
Seksjonsstyret skal vedta nytt budsjett 9. mars. Forbundsstyret tok alle 
avd./seksjonenes budsjetter til etterretning. 

 
 Forslag til ny tilskuddsfordeling av rammetilskuddet fra Kulturdept. via 

NIF ble fremlagt. GS redegjorde for denne og viste til en tydeligere 
avspeiling av tildelingskriteriene fra NIF. Styret fant også modellen 
enklere å forholde seg til enn tidligere modell. I modellen avsettes også 
midler som styret kan disponere og utdele etter nærmere behovsprøving 
gjennom forfordeling eller søknader. Forbundsstyret fattet følgende; 

 
VEDTAK 84 Fremlagte tilskuddsfordelingsmodell ble vedtatt gjeldende f.o.m. 2004 og inngår 

som grunnlag for økonomiarbeidet. Seksjonsstyrene orienteres nærmere av adm. 
om de nye tilskuddsbeløpene, men det tas forbehold om endringer i.f.t. NIFs 
rammetilskuddsgrunnlag via Idrettsregistreringen. Et beløp på kr. 75.000,- 
forfordeles ekstra til taekwondo WTF seksjonen på grunnlag av at NKF er inne i 
et OL år samt at EM skal avholdes i Norge. 

 
 
FSSAK 062  INNSTILLING FRA KARATE 
 

Som en oppfølging av vedtak 77 skulle karate styret komme med en innstilling 
til forbundsstyret vedr. tilskuddsproblematikken i egen seksjon. Karatetinget 
2002 var idrettspolitisk todelt i forhold til hvordan disp. midler skulle fordeles. 
Tingforsamlingen og styrene erkjente at dette var en uheldig konstellasjon som 
måtte sees nærmere på for om mulig å finne en form for løsning for å unngå en 
ny stor konflikt på (karate)tinget 2004. Karate styrets innstilling forelå i referat 
utsendt 9. mars. I tillegg forelå et nytt brev fra NKKO på vegne av karate 
gruppering, datert 8. mars. Her fremkom bl.a. en nedtoning av stilartsforskjeller 
og en tydeliggjøring av problematikk rundt fullkontakt kontra semikontakt 
karate. Enkelte medlemmer gjorde oppmerksom på at de ikke hadde rukket å 
lese dette siste brevet fra NKKO. 
 
Et notat fra Idrettens Advokatkontor var også utsendt fra adm. Dette omhandlet 
hvilken råderett forbundet hadde i.f.t. tildelt rammetilskudd. Retningslinjene fra 
Kulturdepartementet regulerer grunnlaget for tildeling av støtte, men gir ingen 
begrensninger i.f.t. hvordan særforbundene skal benytte midlene på aktivitet. 
NIF har imidlertid signalisert at disse midlene må kunne spores via 
regnskap/rapporter. Forbundet har imidlertid stor frihet til å forvalte midlene i 
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medlemmenes interesser. I tillegg kommer egne midler (eks. medlemsinntekter) 
som forbundet selv disponerer utifra lover og tingvedtak. 
 
Protokolltilførsel: 
Presidenten la frem forslag om at styret skulle fatte følgende prinsippvedtak: 
”Forbundsstyret mener det er prinsipielt galt å overføre penger til eksterne 
organisasjoner.” Dersom styret var uenig i forslaget, var det presidentens ønske 
at også dette ble fattet som et vedtak Et flertall av forbundsstyret (5 av 
medlemmene) ønsket ikke å ta stilling til slikt vedtak.  
 
Mindretallet, ved president Marit A. Scheie, Hans-Petter Skolsegg og Ingunn 
Håvik, mener det ville være korrekt av forbundsstyret å ta slik avgjørelse.  
 
Flertallet mener at begrepet ”eksterne organisasjoner” ikke hører hjemme i 
denne saken, da det her dreier seg om medlemsklubber i Norges 
Kampsportforbund som utfører offentlig godkjente aktiviteter innen fullkontakt 
karate.  

 
Trond Berg foreslo et firedelt vedtak og begrunnet forslaget bl.a. med følgende;  
Det er viktig å ta signalene fra tinget 2002 og finne løsninger som er 
inkluderende fremfor å være konfronterende. Det er medlemmenes interesser 
som skal ivaretas og det er medlemsklubbenes aktivitet som må være i fokus. 
Det foreligger en godkjenningsordning for kampidretter som tillater knock-out 
og Kampsportforbundet forvalter denne for fullkontakt karate. Dette er en 
legitim offentlig godkjent aktivitet, underlagt forbundets kontroll, som klubber 
innen forbundet utøver. Forslagets pkt. 4 tar utgangspunkt i dette og ivaretar 
også denne aktiviteten. De øvrige 3 forslag ivaretar alle klubbers interesser i.f.t. 
den (stilarts)aktivitet de utøver og tillegger ingen særordning for eksterne 
(stilarts)organisasjoner, eller pengeflyt til disse. M.h.t. pengestrømmen ble det 
under innspillet også vist til tidligere praksis, dvs. forbundets tingvedtak, bl.a. i 
1984, 1992, 1994 og 1996, og vedtaksforslagets pkt. 4 mener å  ivareta 
forbundets hittil vedtatte pengestrøm. Det er i forslaget lagt opp til en 
tilskuddsordning for klubber som utøver fullkontakt karate. Disse får anledning 
til å søke om midler til denne aktiviteten. 
 
Forbundsstyret diskuterte vedtaksforslaget og de innkomne momenter og fattet 
til slutt følgende; 

 
VEDTAK 85  Som en prøveordning frem til forbundstinget 2006 vedtas det følgende; 

1. Informasjon om og omtale av samtlige aktiviteter for NKFs 
medlemmer, kan publiseres på forbundets nyhetssider. Redaktør 
velger det materialet som til en hver tid gjenspeiler forbundets 
aktiviteter på best måte. 

2. Utdanningsaktivitet på stilartsbasis fra klubber kan implementeres i 
forbundets utdanningstilbud. 

3. Alle aktiviteter fra karateklubber som er medlemmer av forbundet kan, etter 
søknad, være gjenstand for tilskudd fra forbundet (jmf. karate seksjonens til 
enhver tid gjeldende tilskuddsordning). 

4. Det avsettes til fordeling et beløp på kr. 75.000,- pr. år for 2004 og 2005 
som, etter søknad, kan fordeles fra forbundsstyret til aktiviteter som har som 
formål å rekruttere medlemmer og klubber som konkurrer innen full kontakt 
karate. 

 
Vedtaket oversendes karate styret for evt. kommentarer. 
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Vedtakets pkt. 1,2 og 3 ble fattet enstemmig, mens pkt. 4 ble fattet med 5 mot 3 
stemmer. President Marit Scheie og styremedlemmene Ingunn Håvik og Hans 
Petter Skolsegg stemte mot forslaget under pkt. 4 og ønsket følgende 
protokolltilførsel; 
”Vedtaket løser etter vår mening ingen konflikter, men er egnet til å skape 
problemer i fremtiden. Det går på tvers av likebehandlingsprinsipper. Styret har 
ikke prinsipielt tatt avgjørelse om pengestrøm, og de økonomiske prioriteringene 
blir derfor uklare. Vi ser det også som uheldig at vedtaket ikke tar hensyn til 
karateseksjonsstyrets vedtak og innstilling.” 

 
 
FSSAK 063  FELLESMØTET 23.25. APRIL 
 

Det skal avholdes fellesmøte med seksjonsstyrene 23.-25. april på Ullevål samt 
at møtet utvides med krets- og regionsledere, alternativt andre utvalgte. Dette er 
en mulighet til å avstemme saker som skal fremlegges til forbundstinget. 
Forbundsstyret fattet følgende; 

 
VEDTAK 86 Ved fellesmøte med seksjonsstyrene 23.-25. april avholdes fredagen til 

styremøter og lørdagen til fellesmøte. Forøvrig nedsettes en programkomité 
bestående av styrets arbeidsutvalg (AU) samt GS  til å planlegge og forberede 
møtehelgen.  

  
 
FSSAK 064  EVENTUELT 
     

 Det skal avholdes ekstraord. kongress/gen.forsamling i WTF og 
påmeldingsfristen er 30. april. Leder for int. forum, Trond Berg, innstiller 
NKFs represent(er) til dette møtet. 

 
 Det var kommet forespørsel om frister for årsmelding og behandling av 

innkomne forslag til tinget, fra seksjonsleder for taekwondo WTF. GS 
kunne orientere om at svar var gitt og at adm. vil søke å være fleksibel 
i.f.t. uttrykte ønske om innlevering av tingdokumenter til trykking og 
utsending. 

 
 Presidenten orienterte om klage fra seksjonsleder for taekwondo WTF på 

forbundsstyrets vedtak 83 som lyder; 
P.g.a. bl.a. forbundstinget 2004 og andre oppgaver tillagt adm. ser ikke 
forbundsstyret mulighet for å frigi administrativ støtte til Kampsport EM 
AS til de formål og i det omfang som er spesifisert i henvendelsen.  
Et enstemmig forbundsstyre uttrykte at vedtaket skal stå og vil redegjøre 
nærmere for dette i eget svarbrev til taekwondo seksjonen. President 
Marit Scheie og styremedlem Trond Berg fikk fullmakt til å forfatte 
brevet. Styret understreker at vedtaket ikke er fattet av vond vilje men av 
saklige hensyn. 
 

 Norges Bokseforbund har innstilt NKFs president som kandidat til 
idrettsstyret. Forbundsstyret stiller seg bak innstillingen. 


