Protokoll
fra Norges Kampsportforbunds 20. ordinære årsting på Vettre Hotell og Konferansesenter, søndag 2.
juni 2002 kl.10.00 – 18.30.
Sak 1 Åpning ved president
President Marit Alise Scheie åpnet tinget og ønsket de frammøtte representanter, observatører og
gjester velkommen.
Deretter gav generalsekretæren praktisk informasjon.
Presidenten fortsatte så med opplesing av hilsen fra NIFs idrettspresident Kjell O. Kran, som ikke
kunne være tilstede. Ærespresident Gunnar Nordahl samt æresmedlemmene Helge Dehlin og Kjell
Paldan fikk ordet i tur og orden og hilste tinget.
Kampidrettenes felles utdanningssjef, Antero Rinne, presenterte seg og gav en kort informasjon om
hvilken tanker han har for utdanningen.
Det ble så vist en utvidet versjon av Norges Kampsportforbunds reklamefilm som hadde vært brukt
i.f.m. videolanseringen av ”SNIKENDE TIGER, SKJULT DRAGE”
Sak 2 Konstituering
Innkalling av 28.02.02 ble godkjent.
Administrasjonen gjennomgikk oversikten over frammøtte representanter. Ved åpningen av tinget var
det 173 stemmeberettigede. De fremmøtte representanter ble godkjent. NKFs administrasjon inkl.
kretssekretærer fikk talerett.
Forbundsstyrets forslag til dirigenter, Torgeir Knutsen og Trond Berg, ble enstemmig valgt.
Forbundsstyrets forslag til sekretærer, Dag Jakobsen og Anne Søvik, ble enstemmig valgt.
Forbundsstyrets forslag tit protokollunderskrivere, Tore Bigseth, og Jostein Ekre, ble enstemmig valgt.
Følgende personer ble foreslått og enstemmig valgt til tellekorps; Kåre Haugland, Arild Michelsen,
Kjell Sivertsen og Helge Dehlin.
Fremlagte forretningsorden ble godkjent.
Sak 3 Godkjenne sakslisten
Det var ingen innsigelser til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.
Sak 4 Behandle forbundets årsmelding
Fremlagte årsmelding ble enstemmig godkjent.
Sak 5 Behandle forbundets regnskap i revidert stand
Regnskapet for 2000 og 2001 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
-------------------------------------------------------------------Etter lunsj hilste Norges judoforbunds president Alf B. Rostad årstinget. Han informerte om prosessen
som pågår i Judoforbundet angående eventuell sammenslåing med Norges Kampsportforbund.
NKFs hovedsponsor for taekwondo, Adecco, fikk deretter presentere seg.
-------------------------------------------------------------------Sak 6. Behandle innkomne forslag
Forslag 1 (fra forbundstyret)
NKF lovtekst §2 , annet ledd, endres til : Lagene/instituttene kan organiseres i særkretser som kan
sammenslås til regioner etter godkjennelse fra forbundstyret.
Presidenten presenterte forslaget. Etter kort debatt ble forslaget vedtatt med 115 mot 40 stemmer.

Forslag 2 (fra Flekkefjord Karate klubb)
Opprettelse av ny seksjon (med navnet Norges Budo Forbund).
Leder i Flekkefjord karate klubb, Kåre Haugland, presenterte forslaget som innebar å opprette ny
seksjon for klubber innen stilartene Kyokushinkai, JKA Norway og Nanbudo.
Etter nærmere debatt ble navneforslaget, Norges Budoforbund, frafalt av forslagstiller.
Uti debatten fremmet møtedirigentene forslag på et omforent forslag;
Tinget pålegger styret å opprette en organisasjonsutviklingskomité som legger fram sitt resultat til
styret i Norges Kampsportforbund i løpet av kommende tingperiode, og eventuelt som vedtak til neste
ting i 2004.
Forslagstiller ønsket ikke å endre sitt forslag og forsamlingen gikk deretter til votering på forslaget om
opprettelse av ny seksjon.
Lovutvalgets leder Tom E. Torgersen opplyste for øvrig under behandlingen av saken at det etter hans
mening var nødvendig med 2/3-dels flertall av de avgitte stemmene for at ny seksjon eventuelt kunne
opprettes. Det ble fra noen tingdelegaters side reist spørsmål ved om dette kunne være riktig.
Forslaget falt med 106 mot 64 stemmer.
Forslag 3 (fra Oslo Kungfu Klubb)
Oslo Kungfu Klubb fremmer med dette anmodning om at forbundstinget 2/6-2002 opptar til prinsipiell
drøftelse: Endringer/tillemping av lov- og regelverk omkring fri-kamp konkurranse i de ulike seksjoner.
Slik at utøvere av de forskjellige stilarter, ved å følge selve kampreglementet, fritt skal kunne delta i
konkurranse og stevner på alle nivåer innenfor de enkelte seksjoner- uhindret av spesielle stilartsrestriksjoner.
Forslagstiller presenterte forslaget og deretter ble det åpnet for debatt. Det ble noe diskusjon om hva
forsamlingen skulle ta stilling til og det ble presisert at forslagets ordlyd innebar å votere på om tinget
skulle ta saken opp til drøftelse. Presidenten redegjorde for styrets syn og pekte på at saken forfølges
forøvrig på ledermøter og i andre sammenhenger.
Forslaget falt med 125 mot 10 stemmer.
Forslag 4 (fra forbundstyret)
Svart Belte som nettutgave under forbundets Internettportal kampsport.no videreføres. En årbok/hefte
utgis som historisk dokument for Norges Kampsportforbund.
Tingdirigentene viste til at saken hadde budsjettkonsekvenser og anbefalte derfor saken utsatt til
behandling under sak 7-8. Tingforsamlingen godkjente dette.
Sak 7 Fastsette kontingenter/avgifter
Forslag 1 (fra forbundsstyret)
Medlemskontingenten og den obligatoriske avgiften på Svart Belte sees på som en enhet og
formaliseres på tinget (pr. d.d. kr. 40,- + kr. 30,- = kr. 70,-). Endringen foreslås gjeldende f.o.m.
01.01.2003.
Forslaget ble vedtatt med 98 mot 7 stemmer.
Forslag 2 (fra forbundstyret)
Medlemskontingenten økes til kr. 100,- pr. år pr. medlem
Forsikringspremie (pr. d.d. kr. 52,-) og evt. krets/ seksjonskontingent tilkommer.
Endringen foreslås gjeldene f.o.m. 01.01.2003.
Forslag 3 (fra forbundsstyret)
For å ta høyde for den generelle utgiftsøkning fra år til år økes medlemskontingen med kr. 5,- pr. år
etter forbundsstyrets nærmere vurdering og etter råd fra ledermøter.
Forbundsstyret bifalt å stemme på forslag 2 og 3 som en helhet.

Etter votering viste det seg at 15 tingdelegater hadde misforstått hva de stemte for. Tinget fant derfor
grunnlag for ny avstemming.
Kjetil Rygh mente det var lovstridig med ny avstemning og ville ha dette protokollert.
Forslaget falt imidlertid med 50 mot 62 stemmer.
Nytt forslag (fra Satori karate klubb v/Stig Kristiansen)
For å ta høyde for den generelle utgiftsøkningen fra år til år økes medlemskontingenten med kr 10.,- .
Endringen foreslås fra 01.01.04.
Forslaget ble vedtatt med 88 mot 6 stemmer.
Sak 8 Behandle langtidsbudsjett (2 år),
behandle langtidsplan (6 år)
Presidenten fremla kommentarer til langtidsplanen. Det ble presisert at langtidsplanen hadde vært
oppe til behandling på seksjonstingene også.
Langtidsplanen ble enstemmig godkjent.
Generalsekretær gjennomgikk forbundsstyrets forslag til langtidsbudsjett. Da det ikke ble vedtatt
kontingentøkning for 2002-2003 ble det heller ikke økonomisk rom for utgivelse av årbok eller
medlemsblad. Fremlagte budsjett for 2002 samt alt. 1 for 2003 ble enstemmig vedtatt.
Sak 9 Godkjenne valg og vedtak foretatt av seksjonstingene
Rapport fra seksjonstinget for GTF taekwondo;
Nytt seksjonsstyre;
Leder
Line Gulbrandsen
Værnes GTF Taekwon-Do Klubb
Nestleder
Snorre Edvardsen
Lier GTF Taekwon-Do Klubb
Medlem
Søren Engelschiøn
Bærum GTF Taekwon-Do Klubb
Medlem
Vidar Seter
Sotra GTF Taekwon-Do Klubb
Medlem
1 varamedlem
2 varamedlem

Mona Berg Larsen
Kent Tore Skagen
Kristin Hauge

Bergen GTF Taekwon-Do Klubb
Vardø GTF Taekwon-Do Klubb
Bergen GTF Taekwon-Do Klubb

Valgkomité;
Leder
Medlem
Medlem :

Per Kristian Garnaes
Vegar Iversen
Lars Åge Hjelmeland

Asker GTF Taekwon-Do Klubb
Bergen GTF Taekwon-Do Klubb
Trondheim GTF Taekwon-Do Klubb

Valg og vedtak fra seksjonstinget ble godkjent.
Rapport fra seksjonstinget for jujutsu:
Nytt seksjonsstyre;
Leder
Anne Søvik
Nestleder
Uwe Kubosch
Medlem
Heidi Rønne
Medlem
Tore Bigseth
Medlem
Johannes Ibel
1.varamedlem
Solveig Engbakk
1. varamedlem
Dag Henning Johannesen

Sentrum JJK, Bergen
Romerike JJK
Trondheim JJK
Ålesund JJK
Kobukai Oslo, Aikido
Oslo JJK
Arendal JJK

Valgkomité;
Leder
Medlem
Medlem

Tønsberg JJK
Romerike JJK
Arendal JJK

Thom E. Johansen
Hans Petter Skolsegg
Alf K. Eilertsen

Seksjonsstyrets forslag på å fjerne seksjonskontingenten på kr.35,- ble enstemmig vedtatt på
seksjonstinget.
Valg og vedtak fra seksjonstinget ble godkjent.
Rapport fra seksjonstinget for WTF taekwondo
Nytt seksjonsstyre;
LederStig Ove Ness
Nestleder
Jostein Ekre
Medlem
Sverre Andreassen
Medlem
Jessica B. Stenholm
Medlem
Anne Katrine Røst
1.varamedlem
Terje Forsund
2.varamedlem
Ståle Storø

Oslo TKD
Tøyen TKD
Øvre Romerike Budosenter
Oslo TKD
Sangrok Lilleaker
Øvre Romerike Budosenter
Brumunddal TKD

Valgkomité;
Leder
Medlem
Medlem

Mudo Instituttet Torshov
Mudo Instituttet Lund
Brumunddal TKD

Fredrik Bjertnæs
Geir Hestnes
Kristin Sletten

Seksjonsstyrets forslag om å øke seksjonskontingenten med kr.30,- fra 01.01.2003 ble enstemmig
vedtatt på seksjonstinget.
Seksjonstinget vedtok også å satse på å arrangere EM i Norge i 2004.
Forbundsstyret ved president stilte spørsmål til om seksjonen er i stand til å arrangere et EM med så
liten tidsmargin. Det ble presisert at seksjonen selv må drifte EM –2004 som sportslig tiltak og
finansieringsplan må på plass. For å føre risikoen ut av forbundet skal forbundsstyret etablere et
aksjeselskap. Forbundets fellesavdeling har imidlertid ikke rom for investeringer utover aksjekapital til
nytt selskap.
Den nye seksjonslederen, Stig Ove Ness, mente at seksjonsstyret ville greie å arrangere EM med
seksjonens egne ressurser.
Utover dette var det ingen som hadde noen innsigelser til seksjonstingets valg og vedtak som dermed
ble godkjent.
Rapport fra seksjonstinget for karate
Nytt seksjonsstyre;
Leder
Eskil S Johansen
Nestleder
Kate Hidle
Medlem
Rune S. Henriksen
Medlem
Yngvar Nilsen
Medlem
Cecilie Steinsland
1.varamedlem
Karl Henning Lund
2.varamedlem
Jarle Sorken

Tromsø KK
Stavanger KK
Skedsmo KK
Mandal KK
Oslo Kung-fu klubb
Samurai KK
Skedsmo KK

Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem

Askim KK
Mizuchi KK
Sørum KK

Øistein Riber
Geir Henriksen
Heidi Eng

Seksjonstinget vedtok å satse på å arrangere EM i Norge i 2006.
Valg og vedtak fra seksjonstinget ble godkjent.
Sak 10. Tilsette stataut./reg. revisor samt fastsette dens honorar
Forbundstinget vedtok fortsatt benyttelse av statsautorisert revisor BDO Revico Oslo DA som Norges
Kampsportforbunds revisor.

Sak 11 Valg
Valgkomitéens leder, Åge Thoen, presenterte komitéens innstilling. Kjetil Rygh (Nesodden Taekwondo
Klubb) ba om å få protokollert sitt ønske om at valgkomitéens forslag skal være med sakspapirene til
forbundstinget slik at man stiller bedre forberedt til tinget..
Forslag til forbundsstyre;
President
Marit A. Scheie
Visepresident
Helge Danielsen
Medlem
Tove Hermanrud
Medlem
Hans Petter Skolsegg
Medlem
Trond Berg
Medlem
Ivan Tzachev
Medlem
Pål Erik Hansen
Medlem
Ingunn Håvik
1. vara medlem
Åge Thoen
2. vara medlem
Kjell Paldan
Valgkomitéens forslag til forbundsstyre ble enstemmig vedtatt.
Forslag til kontrollkomité;
Medlem
Paul Skulstad
Medlem
Harald Bauck
Varamedlem
Ole Jonny Hansen
Varamedlem
Helge Dehlin
Valgkomitéens forslag til kontrollkomité ble enstemmig vedtatt..
Valgkomitéens forslag til lovutvalg;
Leder
Odd A. Hagen
Medlem
Harald Ciarlo
Medlem
Anne Karin Hopland Jørgensen
Varamedlem
Hellgeir Betele
Varamedlem
Anne U. Søvik
Valgkomitéens forslag til lovutvalg ble enstemmig vedtatt.
Forslag til domsutvalg;
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Tove Olavsen
Vigdis Engen
Snorre Edvardsen
Terje Haukeland
Roar Andersen

Valgkomitéens forslag til domsutvalg ble enstemmig vedtatt.
Forslag til appellutvalg;
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Unni Stangnes
Terje Førsund
Ove Ersted
Stig Kristiansen
Fredrik Bjertnes
Uwe Kubosh

Forslag på representanter til overordnete organisasjonsledd
Forslag til representanter til møter/ting i overordnete organisasjonsledd;
Tinget gav forbundsstyret fullmakt til selv å velge representanter til representasjon i overordnet
organisasjonsledd.

Forslag til valgkomité;
Leder
Stig Kristiansen
Medlem
Heidi Rønne
Medlem
Fredrik Bjertnes
Valgkomitéens forslag til ny valgkomité ble enstemmig vedtatt.
Sak 12 Avslutning
Forbundsstyret fikk fullmakt til å godkjenne protokollen. Presidenten takket avtroppende
styremedlemmer, overrakte blomster, og ønsket tingdelegatene vel hjem.

Oslo 3.06.2001
Referent

Bergen 10.06.2001
Referent

_______________________
Dag Jacobsen

_____________________
Anne Søvik

Protokoll underskriver

Protokoll underskriver

_______________________
Tore Bigseth

_____________________
Jostein Ekre

