
  

 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 10 – 2016/2018  
Tidspunkt:  1.-2. desember 2017 kl. 17:00-21:00 og 09:00-13:00  

Sted:  Luftsportsforbundets lokaler, Oslo sentrum  
 

DELTAKERE: 

President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth  

2. visepresident Øyvind Andreassen  

Styremedlem Kjell Sivertsen  

Styremedlem Line Gulbrandsen  

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF Knut Olav Brecke  

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold 

Varamedlem Torgeir Haukebø 

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter  Gunnar Nordahl 

 

Observatør: 

Ungdomsrepresentant Victoria Berentsen Valner 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag Jacobsen 

Arrangementssjef Vegard Henriksen 

 

Meldt forfall: 

Styremedlem/seksjonsleder karate Kjell Jacobsen 

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 

 

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede tilstede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

Fredag 
Strategisamling med veileder Per Vestli 

 

Oppsummering  

 

Visjon 

Det skal høres med klubbene om visjonen skal være «Vi skaper Vinnere!» eller «Vi skaper mestring!» 

I forklaringen til visjonen brukes ordene å skape "mestring for" istedenfor "vinnere av" våre 

medlemmer. 

 

Verdier 

Verdien "Ydmykhet" byttes ut med "Samhold". Nytt forslag til tekst utarbeides av administrasjonen.  

 

Teksten til verdien "trygghet" justeres til å bli noe mer rettet mot trygghetsfølelse og mindre om skader 

og jus. Noe av teksten kan flyttes fra aktivitetsverdi til organisasjonsverdi. Administrasjonen kommer 

med nytt forslag.  

 

Programerklæring 

Punktet om trenerlisens må klargjøres slik at alle kan forstå hva som menes. Administrasjonen ser på 

ordlyd.  

 

Alle er enig om at resten av planen er god.  

 

Alle grenstyrene justerer strategiplanen sin etter malen FS nå har lagt seg på. Veilederne tilpasser 

grenstyrenes planer til denne.  

 

Status grenstyrene 

Karate: 

Thorn setter opp forslag til tiltak og sender ut på høring i grenstyret før deres grenstyremøte 12/1. 

Forslag til tiltak landes på dette møte. 

 

Jujutsu: 

Arbeidet med grenstyrets planer har ikke vært tilfredsstillende. Petter Norstrøm forespørres om å dra 

arbeidet videre. Det gjenstår en god del arbeid. 

 

WT: 

Et godt stykke arbeid er gjort. Kun tilpasninger til felles mal, og noe mer detaljer gjenstår.  

 

FLIS: 

Arbeidet med grenstyrets planer har ikke vært tilfredsstillende. Per følger opp det videre arbeidet. Det 

gjenstår en god del arbeid. 

 

ITF: 

Et godt stykke arbeid er gjort. Kun tilpasninger til felles mal, og noe mer detaljer gjenstår. Ordet 

treningsflater er benyttet i strategiplanen, dette ønskes endret til et ord som gir mening for alle. 

 
 

Styret fikk på lørdagen et foredrag om trender i samfunnet v/Ole Petter Nyhaug. Dette som et innspill i 

strategiplanen og videreutviklingen av forbundet. 

 



  

 

 

 Lørdag 
FS52/17 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat samt behandle styrets 

habilitet 
Møteplan er fastsatt og følges. Referatet fra oktober 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 78 

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.  
 

FS53/17 Orienteringssaker  

• Medierapport forelå.  
• Valgkomiteene er forsøkt aktivert og purres. 

• Status varslingssaker ble avgitt. 
• Info om mulig WADA krav ble gitt. 

• Status for kampidrettenes anleggssamarbeid  
• NIF styreledermøte for idrettskretser og særforbund ble avholdt 8.nov.  
• NIF har utarbeidet en meget god veileder om habilitet. 

• Nordic Choice er hovedsamarbeidspartner på hotell. 
• Under Armour blir samarbeidspartner på konfeksjon. 
• Høring fra NIF vedrørende «Enklere idrettslag» og forslag til høringssvar fra NKF 

ble behandlet. 
 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 79 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. Høringssvar til NIF om «enklere 
idrettslag» godkjennes. 

 
FS54/17 Toppidrettsrapport 

Toppidrettsrapport ble behandlet. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 80 

Toppidrettsrapporten tas til orientering. 
 

FS55/17 Vedr. NM status i NKF 
Dagens praksis innebærer at det avholdes NM innen de tilsluttede internasjonale 
særforbunds konkurransegrener hvor Kampsportforbundet også har landslag. I tillegg 
inkluderes ekstra konkurransegrener i karate og separat NM for ITF taekwon-do. 
 
På forrige styremøte ble det vedtatt å søke om dispensasjon til World Karate 
Federation (WKF) fra direktivet om at NM i karate kun skal være begrenset til WKFs 
konkurranseregler. WKF besvarte denne 24. november med henvisning til at 
forholdet er lovregulert og at det ikke er mulig å dispensere fra loven.  
 
Styret foretok en evaluering av dagens praksis for Norgesmesterskap og fattet 
følgende enstemmige 
 
Vedtak 81 

 
 



  

 

 

 
_______________________________________ 

Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Tore Bigseth 

_______________________________________ 

Knut Olav Brecke 

 

_______________________________________ 

Rolf Magne Larsen 

 

_______________________________________ 

Øyvind Andreassen 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 
 
Eksisterende NM praksis fortsetter som før, med følgende unntak for karate sitt 
vedkommende: Som følge av ovennevnte direktiv fra WKF annonseres stevnene 
som henholdsvis "NM i karate", "NM i fullkontakt kumite/kamp" og "NM i shobu ippon 
kumite/kamp". 
 

FS56/17 Regnskap for periode 10 
Regnskap med balanse og noter forelå til behandling. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 82 

Regnskapet for periode 10 ble tatt til etterretning. 
 

FS57/17 Kendo EM i Norge 
I.h.t. vedtak 72 på forrige styremøte ønsket styret en skriftlig utredning med 
kvalitetssikring av konsept og budsjett før evt. godkjenning. Adm. innstilling er at 
kendo EM har livets rett i Norge og kan gjennomføres og gi sportslig verdiskaping 
uten unødig stor økonomisk risiko.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 83 

GS gis fullmakt til å opprette et AS for kendo EM med lovpålagt aksjekapital kr. 
30.000,- . Godkjenning av styremedlemmer i AS tas opp på senere møte. 
 

FS58/17 Lovendringsforslag 
Forbundsstyret besluttet på forrige styremøte, vedtak 75, at «adm. lager forslag til 
lovendring slik at opprettelse av ungdomskomité blir realitetsbehandlet på 
forbundstinget». I tillegg forelå forslag om mulig begrensning av styreperioder innen 
samme tillitsverv. Styret behandlet lovendringsforslaget. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 84 

Lovendringsforslagene med opprettelse av ungdomskomité godkjennes. Styret finner 
prinsippet om begrensning av antall styreperioder som sunt men også problematisk 
i.f.t. rekruttering. P.g.a. tidspress utsettes behandlingen av dette punktet til senere. 
 

FS59/17 Unntatt offentlighet 
 

FS60/17 Eventuelt 
Det var ingen saker under evt. 
 



  

 

 

 

_______________________________________ 

Line Gulbrandsen 

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

 

_______________________________________ 

Torgeir Haukebø 

 

_______________________________________ 

Gunnar Nordahl 

 


