
  

 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 08 – 2016/2018  
Tidspunkt:  Fredag 8. sept. 2017 kl. 16:00-18:00  

Sted:  Comfort Hotel Runway, Gardermoen  
 

DELTAKERE: 

President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth (fra kl. 17:30) 

Styremedlem Kjell Sivertsen 

Styremedlem Line Gulbrandsen  

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold 

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF Knut Olav Brecke  

Varamedlem MiRee Abrahamsen  

Observatør fra karate seksjonsstyret Jannike Berger  

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag Jacobsen 

 

Meldt forfall: 

2. visepresident Øyvind Andreassen  

Styremedlem/seksjonsleder karate Kjell Jacobsen 

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter  Gunnar Nordahl 

 

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 8 stemmeberettigede tilstede og 9 fra kl. 17:30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 Sak Fredag 
FS36/17 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat samt behandle styrets 

habilitet 
Møteplan er fastsatt og følges. Referatet er godkjent pr. e-post og utlagt på 
nettsidene sammen med sakliste for dette møtet. Det var ingen saker til eventuelt. 
Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 63 

Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i.f.t. 
sakene som skal behandles. Referat fra forrige styremøte bekreftes ved signering.  
 

FS37/17 Orienteringssaker  

• Medierapport fremlagt 

• Info om personalforhold 

• President Trond Berg er oppnevnt som styremedlem i World taekwondo Europe  
• Gunnar Nordahls funksjon er omdefinert innen WKF til Executive Vice President 

• Status for varslingssaker og politianmeldelse ble avgitt 
• Presidentskapet har behandlet høringer fra NIF med svarfrist før forbundsstyrets 

møte  
• Interne høringer om arrangementsplan og Sportdata fagutvalg utsettes 

• Utdanningsplan vil presenteres på neste styremøte i oktober  

• Planutvalget avholdt møte 5. juli og regisserte planprosessen  
• Sportsjefen har avlagt sin toppidrettsrapport pr. 23. august. 

• Informasjon om NM uka til NIF ble gitt 
• Endringer i møteplan ble tatt opp 
 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 64 

Orienteringene ble tatt til etterretning og styrets møteplan justert.  
 

FS38/17 Toppidrettsrapport 
Sportsjefens toppidrettsrapport ble avgitt pr. 21. august.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 65 

Toppidrettsrapporten oppleves som god og informativ for styret og ble tatt til 
etterretning. 
  

FS39/17 Regnskap med noter  
Regnskap pr. juli ble behandlet inkludert noter og balanserapport. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 66 

Forbundsstyret tar regnskapet til etterretning.  
 

FS40/17 Endring av fellesbestemmelser 
Forslag til endringer i fellesbestemmelsene som gjelder lege og sanitet samt 
representasjon på offisielle internasjonale konkurranser forelå til behandling. NIFs 
endrete retningslinjer samt praksis i.f.t. internasjonal representasjon er noe av 
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Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Tore Bigseth 

_______________________________________ 

Per Chr. Garnæs 

 

_______________________________________ 

Rolf Magne Larsen 

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

_______________________________________ 

Line Gulbrandsen 

 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 

_______________________________________ 

Knut Olav Brecke 

bakgrunnen for endringsforslagene. Forbundsstyret debatterte saken og fattet 
følgende enstemmige 
 
Vedtak 67 

Ny tekst i fellesbestemmelsenes pkt. 5.2; 
Ved nasjonale stevner godkjent av NKF, skal det være lege tilstede. Legen må 
kjenne til prinsippene for akuttmedisinsk håndtering.  
Ved regionale konkurranser godkjent av NKF, skal lege/sanitetspersonell med 
sambandskontakt være til stede.  
I vurderingene av det medisinske apparatet må det tas hensyn til avstand i tid til 
nærmeste legevakt/sykehus, ressursnivå på nærmeste legevakt/sykehus m.m. Om 
det ikke er førstehjelp og/eller ambulanse tilstede må arrangøren ha utarbeidet en 
beredskapsplan ved evt. nødstilfeller og behov for førstehjelp.  
For øvrig henvises til NIFs retningslinjer for lege og sanitet. 
Kun for fullkontakt:  
Knockout-forskriftens vilkår skal oppfylles i.f.t. krav om lege pr. kampområde, 
opplæring i kampreglementet, m.m.  
 
Ny tekst i fellesbestemmelsenes pkt. 10.11; 
Utøvere, støtteapparat og dommere som deltar på offisielle internasjonale 
konkurranser kan få dekket reise og opphold. Det kan forekomme egenandeler eller 
reisen kan være til selvkost. Det er sportssjef som avgjør kostander for utøvere og 
støtteapparat, mens dommerkomiteen avgjør for dommere   
 

FS41/17 Forslag til nye lover og organisering 
I.h.t. tidligere vedtak 42 og 59 ble det fremlagt forslag til revidering av lover som bl.a. 
forenkler og tydeliggjør seksjonenes roller. Dette som et forberedende grunnlag til 
neste års forbundsting. I tillegg ble mandatet til seksjonsstyrene vurdert. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 68 

Med ytterligere endringer vedrørende bl.a. navneoppføringer for det internasjonale 
taekwondo forbundet godkjente forbundsstyret det nye lovendringsforslaget for 
fremlegging til neste års forbundsting. Vedtaket forutsetter NIFs godkjenning og 
lovforslaget kan evt. justeres helt frem til styremøtet i april 2018. Forslag til endringer 
i mandat for seksjonsstyrene ble justert av styret for bruk etter tinget 2018 men ber 
GS oversende seksjonsstyrene til egen vurdering før den tid.  
 



  

 

 

_______________________________________ 

Miree Abrahamsen 

 


