Referat fra forbundstinget for Norges Kampsportforbund, 6. juni 2004.
Sak 1 –
Åpning
Sak 2 –
Konstituering

President Marit A. Scheie åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det ble
deretter gitt praktiske opplysninger av generalsekretær.









Sak 3 –
behandle
årsmeldingen

De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 176
stemmeberettigede og 5 observatører ved møtestart.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.
Sakliste ble enstemmig godkjent med endring av sakrekkefølgen slik
den fremkommer av dette referat.
Forretningsorden ble enstemmig godkjent, men pkt 1. ble endret fra
offentlig til lukket ting.
Som tingdirigenter ble følgende valgt; Tom Torgersen og Unni
Stangnes.
Som sekretærer ble følgende valgt; Antero Rinne og Cecilia Wiig
Botez.
Følgende tellekorps ble valgt; Dag Jacobsen, Robert Hamara, Ove
Toranger og Solveig Engbakk.
Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt;
Odd Arne Hagen og Eilif Knappen.

Årsmeldingen ble gjennomgått. Følgende endringer/tillegg ble bemerket
inntatt i årsmeldingen;
 Oppdatering av internasjonale representanter under forbundstyrets
årsmelding; rubrikk ”Representasjon og internasjonalt arbeid” s. 10
under oversikt over int. repr;






European Taekwondo Union (ETU) Jessica Stenholm (Dommerkom. medlem,
endres; til leder.
European Taekwondo Union (ETU) Stig Ove Ness (Teknisk kom. medlem)
endres til; World Taekwondo Federation (WTF) Stig Ove Ness (Teknisk kom.
medlem og dommer)
European Taekwondo Union (ETU) Cho Won Sup (WTFs junior committee)
endres til; World Taekwondo Federation Cho Won Sup (WTFs junior
committee)
Int. dommer taekwondo Parvis Sahravi (WTF)
Int. dommer taekwondo Stig Ove Ness (ETU)

Med ovenstående bemerkninger ble årsmeldingen enstemmig godkjent.
Sak 4 –
Behandle
revidert
regnskap
Sak 5 –
Innkomne
forslag

Forbundets regnskap ble behandlet. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Det var 5 innkomne saker til behandling.
Forslag 1:
Revidering av NKFs lover, herunder nye markedsbestemmelser

Forslaget ble vedtatt med følgende endring;
§20, 4.ledd ( s. 81 i tingdok.) ble endret til”Leder i hver av seksjonene
blir medlem av forbundsstyret etter godkjenning av forbundstinget”.
Tinget ga også fullmakt til det nye styret til å foreta tekniske redigeringer
(språkfeil, forkortelser, o.a.) i lovene og markedsbestemmelsene.
I.f.m. markedsbestemmelsene gikk tinget inn for et oversendelsesforslag
til det nye styret om å se nærmere på kontraktfesting av unge utøvere på
landslagsnivå.
Forslag 2: Stevne- og konkurransereglement
Forslaget ble vedtatt med følgende endringer;
 § 2.2.1. De 4 siste strekpkt. flyttes til §2.1.1.
 § 5.2.2. Ny tekst; Det skal kun benyttes Cup-klasser i alle
nasjonale karate stevner i Norge. Serie-klasser skal kun benyttes
på regionale og lokale stevner.
Tinget ga også fullmakt til det nye styret til å foreta tekniske redigeringer
(språkfeil, forkortelser, o.a.) i stevne- og konkurransereglementet.
Forslag 3: Oppgradering av obl. ulykkesforsikring
Tinget vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til, etter forhandlinger med
forsikringsselskapet, å oppgradere gjeldende obligatoriske
ulykkesforsikring til også å dekke idrettsskader ved unnamanøvrering o.l.
Forslag 4: Underskudd i AS ved Taekwondo EM
Følgende tingvedtak ble fattet med 104 mot 73 stemmer.:
Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å fatte de nødvendige
vedtak i anledning Kampsport EM AS sitt økonomiske resultat, herunder
å dekke opp selskapets underskudd gjennom låneopptak eller stille
garantier overfor selskapets kreditorer dersom forbundsstyret anser dette
formålstjenlig.
Bemerkning: Flertallet i AS styret for EM i Taekwondo uttrykte uenighet
i å gi forbundstinget et lånevedtaksmandat.
Forslag 5: Mistillitsforslag fra Nesodden Taekwondo klubb
Saken ble avvist med 110 mot 41 stemmer.
Sak 6 –
Godkjenne
valg og vedtak
foretatt av
seksjonstingene

Karate;
Seksjonsleder presenterte valg og vedtak som ble gjennomført på
seksjonstinget for karate.
Valg:
o Kjell Sivertsen, leder
o Kate Hidle, nestleder
o Arnt inge Rolland, styremedlem
o Harald Bauck, styremedlem

o Katjua Rugaas, styremedlem
o Karl H. Lund, 1. varamedlem
o Lars E. Forberg, 2. varamedlem
Vedtak:
o Teknisk redigering av karatedelen i Stevnereglementet
Forbundstinget godkjente seksjonens valg og vedtak.
Taekwondo WTF;
Seksjonsleder presenterte valg og vedtak som ble gjennomført på
seksjonstinget for taekwondo WTF.
Valg:
o Stig Ove Ness, leder
o John Helge Olsen, nestleder
o Anne Catrine Røste, styremedlem
o Tone Elisabeth Hansen, styremedlem
o Jessica B. Stenholm, styremedlem
o Asle Fredriksen, 1. varamedlem
o Sverre Andreassen, 2. varamedlem
Vedtak:
o Seksjonsstyret fikk mandat til å utrede mulighetene for
seksjonen til å danne eget forbund.
o Graderingsrett ved CUP-graderinger kan gis til instruktører
med min. 4. DAN.
Forbundstinget godkjente seksjonens valg og vedtak.
Jujutsu;
Seksjonsleder presenterte valg og vedtak som ble gjennomført på
seksjonstinget for jujutsu.
Valg:
o Solveig Engbakk, leder
o Lasse Hammersland, nestleder
o Anne Sofie Skaufel, styremedlem
o Terje Rød, styremedlem
o Geir Gilje, styremedlem
o Dag H. Johannessen, 1. varamedlem
o Morten Holdal, 2. varamedlem
Vedtak:
o Innføring av seksjonskontingent kr. 50,- .
Forbundstinget godkjente seksjonens valg og vedtak.
Taekwondo NTN;
Seksjonsleder presenterte valg og vedtak som ble gjennomført på
seksjonstinget for taekwondo NTN.
Valg:
o Line Gulbrandsen, leder
o Snorre Edvardsen, nestleder
o Søren Engelschiøn, styremedlem

o
o
o
o

Mona Berg Larsen, styremedlem
Ingunn Hybertsen Lysø, styremedlem
Hans Jørgen Helmersen, 1. varamedlem
Gro Smenes, 2. varamedlem

Forbundstinget godkjente seksjonens valg.
Sak 7–
Valg

Valg av forbundsstyre;
President:
Trond Berg (Tøyen taekwondo klubb), 122 stemmer av 174 avgitte.
1. Visepresident:
Tore Bigseth (Ålesund ju jitsu klubb), 93 stemmer av 174 avgitte.
2. Visepresident:
Øyvind Andreassen (Bergen, karate klubb), 124 stemmer av 158 avgitte.
1. Varamedlem:
Pål Erik Hansen (Trondheim shotokan karate klubb), 90 stemmer.
2. Varamedlem:
Tove Hermanrud (Tøyen taekwondo klubb), 64 stemmer.
I tillegg kommer seksjonslederne inn som styremedlemmer i
forbundsstyret i.h.t. reviderte lover godkjent under sak 5, forslag 1.
Gjennom lovendring er det også opprettet ny seksjon for fleridretter og et
interimsting innstilte Rune Ingebrigtsen som leder for fleridrettsstyret og
forbundstinget godkjente dette valget. Øvrige seksjonsstyremedlemmer
velges på medlemsmøte i fleridrettsseksjonen som leder innkaller til.
Valg av kontrollkomité;
Leder: Helge Danielssen
Medlemmer: Hans Petter Skolsegg og Ingunn Håvik
Varamedlemmer: Viggo Holmsen og Helge Dehlin
Valg av lovutvalg;
Leder: Jon Frammer
Medlemmer: Harald Ciarlo og Marie Braadland
Varamedlemmer: Hans M. Olavsen og Jens Chr. Gjesting
Valg av domsutvalg;
Leder: Jarle Edler
Medlemmer: Hanne Gulseth og Jessica Stenholm
Varamedlemmer: Stian Berglund og Martin Gudmundsen
Valg av appellutvalg;
Leder: Unni Stangnes
Medlemmer: Terje Førsund, Anne Søvik, Ove Erstad og Stig
Kristiansen

Varamedlemmer: Fredrik Bjertnæs og Uwe Kubosch
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;
Leder: Per Christian Garnes
Medlemmer: Stig Kristiansen, Marit A. Scheie, Kate Hidle og Jessica
Stenholm
Sak 8 –
Fastsette
kontingenter og
avgifter
Sak 9 –
Behandle
langtidsplan og
langtidsbudsjett
Sak 10 –
Engasjere statsaut./reg. revisor
Sak 11 –
Avslutning

Det var ingen forslag til endring av kontingenter og avgifter, men det
vises til forslag 3 under sak 5 vedr. obl. ulykkesforsikring.
Fremlagte langtidsplaner/aktivitetsmatriser samt langtidsbudsjetter ble
godkjent.
Forbundstinget godkjente videre bruk av revisjonsselskapet BDO Revico
Oslo DA.
Påtroppende President fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet
avsluttet med utdeling av blomster til avtroppende styremedlemmer m.fl.

Sekretærer;

Antero Rinne

Cecilia Wiig Botez

Protokollundertegnere;

Odd Arne Hagen

Eilif Knappen

