Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 5. juni 2016
Sak 1
Åpning

Sak 2
Konstituering

President Trond Berg åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble avholdt og
det ble gitt praktiske opplysninger.

● De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 208 stemmeberettigede og
31 observatører ved møtestart.
● Innkallingen ble godkjent.
● Sakliste ble godkjent med følgende endringer;
○ Sak 6, behandle innkomne forslag/saker, endres ved at forslag 2
behandles før forslag 1.
○ Rekkefølgen i sakslisten endres ved at sak 10, valg, behandles som
punkt 8. Engasjere statsaut./reg. revisor til å revidere forbundets
regnskap behandles som punkt 9. Behandling av langtidsplan og
langtidsbudsjett behandles som punkt 10.
● Forretningsorden ble godkjent.
● Som tingdirigenter ble følgende valgt;
Bjørn Gran og Marit Pedersen
● Som sekretærer ble følgende valgt;
Julie Berge og Daniel Sønstevold
● Følgende tellekorps ble valgt;
Helle Borgen, Ann Hoffmann, Bjørn Solberg og Martin Kitel
● Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt;
Mona Berg Larsen og Pål-Erik Hansen

Sak 3
Godkjenne
vedtak foretatt
av seksjonsmøtene

Karate;
● Seksjonsleder presenterte sin seksjons vedtak som var;
Seksjonens beretning ble enstemmig godkjent uten endringer eller bemerkninger.
Seksjonens regnskap ble enstemmig godkjent uten endringer eller bemerkninger.
Det var 1 innkommen sak til behandling. Følgende vedtak ble fattet med 45
stemmer for og 22 stemmer imot;
Seksjonsstyret gis fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale med JKAN med
basis i avtaleutkast presentert i tingdokumentet side 104-105.
Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet;
Seksjonsavgift per enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret, kr. 50,-.
Langtidsplanen ble godkjent uten bemerkninger. Seksjonens langtidsbudsjett ble
godkjent uten bemerkninger.
Innstilling av seksjonsstyre;
● Som seksjonsleder ble Kjell Jacobsen (Nordnes Karateklubb) innstilt
enstemmig med 75 stemmer.
● Som nestleder ble Jannicke Berger (Bergen karate kampsport klubb) innstilt
enstemmig med 75 stemmer.

● Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende innstilt:
Siri-Anne Dos Santos (Oslo Budo Kwai Karateklubb)
Kate-Gry Bache Larsen (Bærum Kampsport Klubb)
Brage Dåbakk (Salten Karateklubb)
med henholdsvis 75/45/42 stemmer.
● Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt:
Vidar Mjånes (Os Kobudokan Karateklubb)
Anne Hovda (Stavanger Karateklubb)
med henholdsvis 41/42 stemmer.
Valg av valgkomité;
● Som leder ble Kjell Sivertsen (Seiken Karateklubb) valgt enstemmig med 75
stemmer.
● Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
Ingrid Bjordal (Fana Karate Klubb)
Harald Bauck (Lyderhorn Karateklubb)
enstemmig med 75 stemmer.
● Som varamedlem ble følgende valgt;
Svanhild Sunde (Trondheim Karateklubb)
Enstemmig med 75 stemmer.
Forbundstinget godkjente seksjonens vedtak.
Taekwondo WTF;
● Seksjonsleder presenterte sin seksjons vedtak som var;
Seksjonens beretning ble enstemmig godkjent uten endringer eller bemerkninger.
Seksjonens regnskap ble enstemmig godkjent uten endringer eller bemerkninger.
Det var 1 innkommen sak til behandling. Følgende vedtak ble fattet enstemmig;
Seksjonsstyret gis fullmakt til å utpeke en teknisk komite og fastsette rammeverk
for graderinger innen WTF taekwondo.
Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet;
Ny seksjonsavgift pr enkeltmedlem ble enstemmig vedtatt med økning fra 70,- til
75,-.
Langtidsplanen ble godkjent uten bemerkninger. Seksjonens langtidsbudsjett ble
godkjent uten bemerkninger.
Innstilling av seksjonsstyre;
● Som seksjonsleder ble Knut Olav Brecke (Tøyen Taekwondo klubb) innstilt
enstemmig med 30 stemmer.
● Som nestleder ble Terje Førsund (Øvre Romerike Budo Senter) innstilt
enstemmig.
● Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende innstilt:
Håkon Fredriksen (Oslo Taekwondo klubb)
Reidun Toft (Florø Taekwondo klubb)
Gitte Østhus (Oslo Taekwondo klubb)
med henholdsvis 19/30/30 stemmer.
● Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt:

Baard Myhre (Ryen Kampsport)
Coral Falcó (Viking T&IF Kampsport)
Begge ble enstemmig valgt.
Valg av valgkomité;
● Som leder ble Morgan Nygård (Steigen Taekwondo klubb) valgt enstemmig.
● Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
John Olav Rasmussen-Moe (Kiap Taekwondo klubb)
Katrine Bratthall (Elvebyen Taekwondoklubb)
ble begge enstemmig valgt.
● Som varamedlem ble Nils André Hoffmann Olsen (Hamar Taekwondoklubb)
valgt enstemmig.
Forbundstinget godkjente seksjonens vedtak.
Taekwondo ITF;
● Seksjonsleder presenterte sin seksjons vedtak som var;
Seksjonens beretning ble enstemmig godkjent uten endringer eller bemerkninger.
Seksjonens regnskap ble enstemmig godkjent uten endringer eller bemerkninger.
Det var ingen innkomne saker til behandling.
Ingen endringer i kontingenter/avgifter for neste periode. Enstemmig vedtatt.
Langtidsplanen ble godkjent uten bemerkninger. Seksjonens langtidsbudsjett ble
godkjent uten bemerkninger.
Innstilling til seksjonsstyre
● Som seksjonsleder ble Per Christian Garnæs (Asker NTN Taekwon-Do
klubb) innstil enstemmig med 98 stemmer.
● Som nestleder ble Line Gulbrandsen () valgt enstemmig med 98 stemmer.
● Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende innstilt:
Snorre Edvardsen (Lier NTN Taekwon-Do klubb)
Geir Olav Haagensli (Oppdal Taekwon-Do klubb)
Mona Berg Larsen (Bergen NTN Taekwon-Do klubb)
med henholdsvis 98/98/98 stemmer.
● Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt:
Hallgeir Betele (Christiania Taekwon-Do klubb)
Linn Johansen (Harstad Taekwon-Do klubb)
enstemmig med henholdsvis 98/98 stemmer.
Valg av valgkomité;
● Som leder ble Vegard Iversen (Bergen NTN Taekwon-Do klubb) valgt
enstemmig med 98 stemmer.
● Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
Gro Smene (Røyken NTN Taekwon-Do klubb)
Gunnar Rugsveen (Orkdal NTN Taekwon-Do)
ble begge enstemmig valgt.
● Som varamedlem ble Andrea Bjarvin (Tønsberg NTN Taekwon-Do klubb)
valgt enstemmig.
Forbundstinget godkjente seksjonens vedtak.

Jujutsu;
● Seksjonsleder presenterte sin seksjons vedtak som var;
Seksjonens beretning ble enstemmig godkjent uten endringer eller bemerkninger.
Seksjonens regnskap ble enstemmig godkjent uten endringer eller bemerkninger.
Det var ingen innkomne saker til behandling.
Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet;
Seksjonsavgift per enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret, kr. 50,Langtidsplanen ble godkjent uten bemerkninger. Seksjonens langtidsbudsjett ble
godkjent uten bemerkninger.
Innstilling av seksjonsstyre;
● Som seksjonsleder ble Rolf Magne Larsen (Stavanger Ju Jitsu klubb) innstilt
enstemmig med 18 stemmer.
● Som nestleder ble Karina Tofsland (Tønsberg Ju Jitsu klubb) innstilt
enstemmig med 18 stemmer.
● Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende innstilt:
Lillian Maurstad (Oslo Ju jitsu klubb)
Leif Gunnar Økland (Haugesund ju-jitsu klubb)
Morten Venberget (Oslo krav maga klubb)
med henholdsvis 17/17/12 stemmer.
● Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt:
Anne Søvik (Sentrum Ju jitsu klubb)
Ottar Vassenden (Bergen vest kampsport klubb)
enstemmig med 18 stemmer.
Valg av valgkomité;
● Som leder ble Terje Kårstad (Stavanger Ju Jitsu klubb) valgt enstemmig.
● Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
Unni Stangnes (Trondheim Ju jitsu klubb)
Hans Marius-Heier (Oslo Kampsportklubb
enstemmig med 18 stemmer.
● Som varamedlem ble følgende valgt;
Knut Oddvar Nerheim (Oslo krav maga klubb)
enstemmig med 18 stemmer.
Forbundstinget godkjente seksjonens vedtak.
Fleridrett;
● Seksjonsleder presenterte sin seksjons vedtak som var;
Seksjonens beretning ble enstemmig godkjent uten endringer eller bemerkninger.
Seksjonens regnskap ble enstemmig godkjent uten endringer eller bemerkninger.
Det var ingen innkomne saker til behandling.
Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet;
Seksjonsavgift per enkeltmedlem i klubbene beholdes uendret, kr. 50,-

Langtidsplanen ble godkjent uten bemerkninger. Seksjonens langtidsbudsjett ble
godkjent uten bemerkninger.
Innstilling av seksjonsstyre;
● Som seksjonsleder ble Inger Wold (Aikikan Oslo) innstilt enstemmig.
● Som nestleder ble Kåre Jon Lund (Bergen Kendoklubb) innstilt enstemmig.
● Som styremedlemmer (3 stk.) ble følgende innstilt:
Jacqueline Von Arb (Stavanger JuShinkan Aikido)
Marie Nørvåg (Kristiansand Kendo Klubb)
Stian Aase (Bergen Wushuklubb)
med henholdsvis 11/11/ stemmer og stemming ved loddtrekning.
● Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende innstilt:
Håkon Erikson (OSI Kendo)
Britt MiRee Abrahamsen (Bergen Wushuklubb)
med henholdsvis 8/14 stemmer.
Valg av valgkomité;
● Som leder ble Joakim Kosmo (Oslo Kendo Klubb) valgt enstemmig med 14
stemmer.
● Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
Andrea Sollie (Sunyata Aikido Dojo Heggedal)
Sverre Helge Bolstad (Bergen Wushuklubb)
enstemmig.
● Som varamedlem ble følgende valgt;
Ana Lobato (OSI Kendo)
enstemmig.
Forbundstinget godkjente seksjonens vedtak.
Sak 4 Behandle
beretning for
NKF

Forbundets beretning ble behandlet. Følgende endringer/tillegg ble bemerket
inntatt i denne;
Beretningen ble enstemmig godkjent uten bemerkninger.
Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent.

Sak 5 Behandle
revidert
regnskap

Forbundets regnskap ble behandlet. Følgende bemerkninger ble knyttet til
regnskapet;
Regnskapet ble enstemmig godkjent uten bemerkninger.

Sak 6
Innkomne saker
(202 stemmeberettigede)

Det var 2 innkomne saker til behandling.
Sak 2: Lovendringer
Forslagsstiller; Forbundsstyret
Følgende vedtak ble fattet;

Fremlagte lovendringsforslag ved tingdokumentets side 110-131 ble enstemmig
vedtatt.
Sak 1: Sanksjonsreglement
Forslagsstiller; Forbundsstyret
Fremlagte sanksjonsreglement ved tingdokumentets side 109-112 ble enstemmig
vedtatt med følgende bemerkning:
Forbundsstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige lovjusteringer i tingperioden.
Sak 7
Fastsette
kontingenter/
avgifter

Forslag til kontingenter/avgifter ble fremlagt. Følgende vedtak ble fattet;
Følgende vedtak ble enstemmig vedtatt;
- Forbundsavgift pr. enkeltmedlem i klubbene økes med kr. 10,- , fra kr. 80,- til
kr. 90,-

Sak 8 abcdef
Valg

Valg av forbundsstyre;
● Som President ble Trond Berg (Tøyen Taekwondo klubb) valgt
enstemmig/med 202 stemmer.
● Som 1. Visepresident ble Tore Bigseth (Ålesund Ju Jitsu klubb) valgt
enstemmig/med 202 stemmer.
● Som 2. Visepresident ble Øyvind Andreassen (Bergen Karate klubb) valgt
enstemmig/med 202 stemmer.
● Som styremedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
styremedlem: Line Gulbrandsen (Værnes NTN Taekwon-Do klubb)
styremedlem: Kjell Sivertsen (Seiken Karate klubb)
enstemmig/med h.h.v. 202/202 stemmer.
● Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
1. varamedlem: Britt MiRee Abrahamsen (Bergen Wushuklubb)
2. varamedlem: Torgeir Haukebø (Molde Taekwon-Do klubb)
enstemmig/med h.h.v. 202/202 stemmer.
Valg av kontrollkomité;
● Som leder ble Kjell-Erik Andal (Enebakk IF - Taekwondo) valgt
enstemmig/med 202 stemmer.
● Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt;
Fiona M. Eide (Fana NTN Taekwon-Do klubb)
Stig Rune Nergaard (Båtsfjord NTN Taekwon-Do klubb)
enstemmig/med h.h.v. 202/202 stemmer.
Valg av repr. til møter/ting i overordnete org.ledd;
● Styret fikk fullmakt til selv å oppnevne repr. til møter/ting i overordnete
org.ledd.
Valg av valgkomité;
● Som leder ble Vegard Iversen (Bergen NTN Taekwon-Do Klubb) valgt

enstemmig/med 202 stemmer.
● Som medlemmer (4 stk.) ble følgende valgt;
Svanhild Sunde (Trondheim Karateklubb)
Morgan Nygård (Steigen Taekwondoklubb)
Terje Kårstad (Stavanger Jujitsuklubb)
Andrea Sollie (Sunyata Aikido Dojo Heggedal)
enstemmig/med h.h.v. 202/202/202/202 stemmer.
Valg av sanksjonsutvalg;
● Som leder ble Benedicte Marnseg (Mizuchi karate klubb) valgt
enstemmig/med 202 stemmer.
● Som medlemmer (2 stk.) ble følgende enstemmig valgt;
Beate Bull (Oslo Krav Maga klubb)
Morten Grindheim (Bergen Karate og Kampsport klubb)
● Som varamedlem ble følgende valgt;
Elena Guttormsen (Alta karate klubb) enstemmig.
Valg av ankeutvalg;
● Som leder ble Morten Ørke Larsen (Tiger Karate klubb) valgt
enstemmig.
● Som medlemmer (2 stk.) ble følgende enstemmig valgt;
Christian W. Uhlen (Tsunami Shotokan Karateklubb Holmlia)
Anne-Marte Vaagan (Borgen IL Taekwondo)
● Som varamedlem ble følgende enstemmig valgt;
Hanne Egeness (Ålesund NTN Taekwon-Do klubb)
Sak 9
Engasjere statsaut./reg. revisor

Forbundsstyret foreslo fortsatt engasjement av revisjonsselskapet BDO AS.
Det ble fattet følgende vedtak;
Fortsatt engasjement av revisorselskapet BDO AS ble enstemmig vedtatt.

Sak 10
Behandle
langtidsplan og
langtidsbudsjett

● Forbundets langtidsplan ble gjennomgått og følgende bemerkninger ble
knyttet til denne;
Delegat nr. 331 (Håkon Erikson, OSI Kendo)
Opprinnelig forslag:
Søke om tilskuddsordninger og prosjektstøtte som kan bidra til bedre
inkludering av flyktninger/minoritetsgrupper, herunder redusere belastningen
på medlemmenes økonomi.
Forslag til endring:
Søke om tilskuddsordninger og prosjektstøtte som kan bidra til bedre
inkludering av personer med lav inntekt og formue, herunder redusere
belastningen på enkeltmedlemmers økonomi.
Tinget ber om at forslaget oversendes det nye styret for behandling.

Langtidsplanen ble godkjent med ovenforstående bemerkninger.
● Forbundets langtidsbudsjett (neste 2 år) ble presentert og følgende
bemerkninger ble knyttet til dette;
Langtidsbudsjettet ble godkjent uten bemerkninger.
Sak 11
Avslutning

Påtroppende President fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet avsluttet
med utdeling av blomster.

Referent sign.

Referent sign.

Protokollundertegner sign.

Protokollundertegner sign.

