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Sted  Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion 
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Deltakere Stig Ove Ness   Seksjonsleder 

Jessica B. Stenholm  Styremedlem 
Sverre Andreassen  Styremedlem 
Asle Fredriksen,   Styremedlem 
 
Dag Jacobsen   Administrasjonen Kun under sak 2005-98 
 

Forfall  Tone Hansen    Nestleder  Sykdom i familien 
   

Saker: 
 

2005-97 Godkjenning av møtereferat 
 

• Møtereferat fra møte 2. juni ble godkjent og underskrevet 
 
2005-98 Status fra landslagene 

 
• Landslaget kamp 

o Samling i Beijing var meget positive. 
o Et lite minus ved at deltagerne fikk 2 faktura, der den siste kom få dager før avreise. 

Fakturaen var liten under 1 000,- og kom ifm at overnattingen ble dyrere. Avd 21 – 
kamp dekket 50 % av de økte kostnadene. 

o Treningssamling med 3 utøvere fra Kina pågår. Avtalt treningssamling med Sverige 
til helga. 

• Landslaget mønster 
o Lite aktivitet på landslaget i sommer. 
o Gode plasseringer fra EM i Finland, selv om det ikke ble noen medaljer. 
o Økonomien er trang, og en har brukt mer på stevner og mindre på 

treningssamlinger/trenerkostnader enn det som er budsjettert. 
 
2005-99 Rapport fra komiteer og forbundsstyre 

 
•  Arrangementkomiteen: 

o Årlig møtevirksomhet  
o Jobber med en ny løsning for betaling og finansiering av NC og NM. Søknad om 

endring av regelverket må fremsendes til forbundsstyret. 
o Det jobbes med å utvikle og lage nye medaljer til NC og NM. Større medaljer til 

NC og NM men også medaljer til nybegynner, barn og ungdomskonkurranser. 
Dette må sees i sammenheng med den nye finansieringsmodellen. 
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o Søknad fra Tong-IR og Mudo Heimdal om støtte til NC III. Kostnadene ved NC 
blir høye, spesielt ifm transport av matter og det at det ikke er så mange deltagere 
på stevnet.  

o Seksjonen bestemmer at dersom overskuddett fra NC III blir under 10 000,-, dekker 
seksjonen differansen opp til 10 000,- i overskudd, max 4 000,-. 

o Den Koreanske ambassaden setter opp 2 pokaler til beste junior damer og herrer 
under årets NM. Invitasjon til ambassaden sendes ut fra seksjonsstyret i god tid før 
NM. 

 
• Dommerkomiteen 

o Det er utlyst nytt internasjonalt dommerkurs og oppfriskningskurs fra WTF i Roma 
22.-24. nov 2005. Dommerkomiteen har 1 kandidat til dommerkurs og 2 dommere 
som må på oppfriskningskurs 

o Dommer-Nytt 2005-01 er nå sendt ut. Dette ble ganske stort, da det ikke kom ut 
noe Dommer-Nytt i 2004. 

o Chakir Chelbat fra Sverige er blitt valgt til ny dommerleder/leder av 
dommerkomiteen i ETU. Seksjonsstyret støtter fortsatt Jessica som medlem av 
dommerkomiteen i ETU. 

 
• Utvalget for eget forbund 

o Det avholdes møte i Trondheim ifm å få i gang arbeidet i utvalget. Alle 
medlemmene forventes å være tilstede under NC III. 

 
• Forbundsstyre 

o Referat fra forbundsstyremøte og fellesmøte 26. og 27. aug ble gjennomgått. 
o Nytt møte i forbundsstyret er avtalt til onsdag 28. sep. 
o Viktige saker som kommer opp er: 

 Budsjett tildeling for 2006 – Rammetilskudd 
 Langtidsplan 2007-2008 
 IKT prosjekt – MySoft løsning  

 
• Forbundsstyres komiteer 

o Det er ikke registrert at det har vært noe nytt møte i Toppidrettskomiteen, selv om 
siste referat sa at det skulle være et møte. 

o Seksjonen jobber med å skaffe en kandidat til forbundets markedsutvalg. Stillingen 
er blitt utlyst i sommerutsendelsen, på nettet og ifm NC III. Møte i markedsutvalget 
3. sep ble avlyst 

 
2005-100 Økonomi/Regnskap 

 
• Seksjonen gjennomgikk regnskapet pr 31. august. 

o Avd 21 – Kamp 
• Seksjonsstyret har som mål at deltagelse i EM og VM skal være uten 

egenandel. En har registrert at det under årets EM og VM har vært 
nødvendig å innføre egenandeler fra landslagsledelsen. 

• Det er overforbruk på materiell og VM som landslagsledelsen må ta tak i. 
• Revidert budsjett for 2005 bør utarbeidet på bakgrunn av omdisponeringene 

som er gjort. 
o Avd 22 – Mønster 
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• Forbruket på stevner har gått ut over budsjetterte rammer, mens trener og 
landlagssamlinger er langt under budsjett. 

• Totalt sett er status ok, men revidert budsjett før fremlegges. 
o Avd 25 – Dommmere 

• Noen uklare føringer i regnskapet som må sjekkes opp. 
• Ekstra kostnader ifm Cadet EM må taes inn, det samme gjelder 

internasjonalt dommerkurs i Roma. 
• Revidert budsjett må utarbeids. Forbruket er innenfor rammene. 

o Avd 29 – Felles 
• Fellesavdelingen er innenfor budsjett, men det er noen feilføringer som må 

rettes opp. 
• Revidert budsjett ut i fra omprioriteringer må utarbeides for alle avdelinger. 
• Seksjonen er innenfor budsjett, selv om noen av prosjektene har hatt overforbruk 
 
• Trenger en oversikt over utestående fordringer som angår seksjonen. 
• Seksjonen får av og til høre at den og den har utestående beløp uten at denne 

informasjonen tilfaller seksjonen direkte. Pt er Tojang Kickboksing og Taekwondo klubb 
et slikt eksempel om må sjekkes ut. 

 
• Seksjonen er tildelt midler fra udanningsavdelingen til bruk for 13-19 åringer. 
• Seksjonen ønsker å få gjennomført innføringskurs i kamp og mønster rundt om i landet. 

Mulige trenere er Michael, Kjetil, Mikael, Thomas ev Cho Woon Sup, Shah Iran, Johnny 
Ødeving med flere som kan avholde kursene for seksjonen. 

• Seksjonen ønsker hjelp fra administrasjonen til å få gjennomført kursene. 
 
2005-101 Søknad om støtte – Topptrener utdanning 

 
• Seksjonen har mottatt en søknad fra Tore Knudsen om økonomisk evt hjelp/akkreditering 

til stevner ifm Topptrenerutdanning i regi av NTNU og Olympiatoppen. 
• Seksjonen har pr i dag ikke satt av midler til forskning og trenerutdanning, men kan være 

til hjelp med å skaffe akkreditering til nasjonale og internasjonale stevner. 
• Seksjonen sender søknaden over til forbundsstyret, da topptrenerutdanning i forbundet bør 

være enn forbund sak.  
 
2005-102 Tildeling av NC/NM 2006 

 
• Det er så langt kun kommet inn en søknad fra Bergstaden, NC II til stevner for 2006. 
• Søknadene må være skriftlige, så muntlige henvendelser taes derfor ikke med, selv om det 

har vært noen 
• Stevnene utløser på nytt på web, og en avventer tildeling til neste møte. 
 

2005-103 Sponsorarbeid 
 

• Det er utarbeidet en mappe som kan brukes ifm sponsorarbeidet til seksjonen. Mappen er 
gjennomarbeidet sammen med Svein Mundal ved OLT, og skal kunne sendes ut til alle 
potensielle sponsorer. 

• Ønsket omfang er en generalsponsor på 350 000,- og en seksjonssponsor på 250 000,- 
• Presentasjonen er sendt ut til flere potensielle sponsorer og blant annet Kjetil Løvås er med 

og prøver å skaffe sponsorer fra Bergens området. 
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• Et annet alternativ som seksjonen går for er å gi bort prosentdeler av sponsormidlene 
dersom noen ønsker jobb som agent for seksjonen. 

  
2005-104 Budsjett for 2006 

 
• Budsjettet for 2006 settes opp etter de retningslinjene som langtidsbudsjettet for 2005-2006 

fra tinget i 2004 har gitt. 
o Fordelingen mellom landslagene og dommerkomiteen var da gitt som  

 Avd 21 – Kamp  60 % 
 Avd 22 – Mønster  25 % 
 Avd 25 – Dommere 15 % 

o Forventet antall medlemmer i 2006 settes til 4500 i budsjettet, en betydelig nedgang 
fra tingvedtaket. 

• Seksjonen avventer foreløpig rammetilskudd fra forbundsstyret. Forbundsstyret er varselet 
om at seksjonen må ha budsjettet og søknaden til OLT klar til 1. november. 

 
2005-105 Langtidsplan 2007-2008 

 
• Langtidsplan for 2007-2008 er under utarbeidelse. Seksjonsstyret fikk utlevert et utkast til 

langtidsplan, hver komité og enkeltmedlem må gå gjennom planen og komme med forslag 
til endringer. 

• Seksjonens overordnede visjon må utarbeides og leges inn som et hovedpunkt i 
langtidsplanen. 

• Andre forhold som bør taes med i langtidsplanen: 
 Hvordan bli en attraktiv seksjon for alle 
 Utdanning av trenere og ledere i klubbene 

 
2005-106 Langtidsbudsjett 2007-2008 

 
• Seksjonsstyret har sett overordnet på langtidsbudsjettet for 2007-2008 

o Seksjonskontingenten foreslås å settes ned til 50,- fra dagens 80,-  
o Fordelingen mellom landslagene og dommerkomiteen opprettholdes som i 2005 og 

2006. 
 Avd 21 – Kamp  60 % 
 Avd 22 – Mønster  25 % 
 Avd 25 – Dommere 15 % 

 
Neste møte 

• Neste seksjonsstyret avholdes torsdag 19. oktober på Ullevål Stadion 
 
 
____________________ 
Stig Ove Ness  
Seksjonsleder  
 
 
_____________________  _____________________  _____________________ 
Jessica B. Stenholm   Asle Fredriksen   Sverre Andreassen 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 


