
  

 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 11 – 2016/2018  
Tidspunkt:  23. februar 2018 kl. 17:00-20:00 og 09:00-15:00  

Sted:  Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo  
 

DELTAKERE: 

President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth (fra 18:40) 

2. visepresident Øyvind Andreassen  

Styremedlem Kjell Sivertsen  

Styremedlem Line Gulbrandsen  

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF Knut Olav Brecke (kun fredag) 

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold 

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 

Styremedlem/seksjonsleder karate Kjell Jacobsen 

 

Observatør: 

Ungdomsrepresentant Victoria Berentsen Valner 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag Jacobsen (kun fredag) 

Arrangementssjef Vegard Henriksen (kun fredag) 

 

Meldt forfall: 

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter  Gunnar Nordahl 

 

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede tilstede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Fredag 
FS01/18 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 85 

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.  
 

FS02/18 Orienteringssaker  
• Medierapport for januar 
• NKF har fått 3 mill. i tilskudd til aktivitetsutstyr fra Sparebankstiftelsen DNB 
• Valgkomiteene er forsøkt aktivert/purret 
• Det foretas endringer i utøverkontrakten 
• Utviklingsplanen for kommunikasjon justeres  
• Status varslingssaker avgitt 
• Info om medlemskap i int. særforbund 
• Info fra NIF og SFF møter avgitt. 
• Sak 59 unntatt offentlighet trekkes. 
• Info om seksjonssaker avgitt; 

o Fordeling av kongepokal 
o Karate seksjonen har søkt WKF om int. arr. i Norge, Youth league 
o Internt referat i karate seksjonen vedr. NM og LM 
o Huldra TV 
o Forslag til styre i kendo EM AS forelå 
o Ansvar og roller 
o Seksjonsledernes rapporter 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 86 

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. Internasjonalt utvalg nedlegges.  
 

FS03/18 Klage på klubbs avgjørelse i varslingssak (anonymisert) 
NIF har bistått klubben med råd. Forbundsstyret ble bedt om å vurdere ev. 
overprøving av klubbens reaksjon gjennom å reise påtale til domsorgan på 
varslers vegne. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 

Vedtak 87 

Forbundsstyret finner ikke grunnlag for å gå til anmeldelse verken til NIFs 
domsutvalg eller NKFs sanksjonsutvalg. Det legges avgjørende vekt på at 
klubben har fattet vedtak om irettesettelse for brudd på NIFs retningslinjer 
mot seksuell trakassering. Det er nulltoleranse mot seksuell trakassering og 
det er med dette gitt en reaksjon. Det tillegges også vekt at NIF ved Håvard 
Øvregård har bistått klubben og gitt råd. 
 
 
 



  

 

 

FS04/18 Konsekvenser av vedtak 81 
Forbundsstyret har fått brev fra klubb med krav om juridisk evaluering av 
WKFs forordninger i.f.t. medlemslandenes NM praksis og bruk av karate 
begrepet samt forbundsstyrets vedtak 81 i denne sammenheng. I tillegg har 
stilartsgruppen JKAN søkt om tillatelse til å avholde eget separat stilarts 
NM. Det forelå også informasjon om at karate styret har vedtatt at et 
høringsdokument i saken skal utsendes karate klubbene i seksjonen. Styret 
vurderte innspillene og fattet følgende  
 
Vedtak 88 

Styret ser ikke behov for en juridisk evaluering på nåværende tidspunkt og 
henviser til karate styrets høringsprosess i første omgang.  
JKAN stilartsgruppen får dispensasjon fra samarbeidsavtalen slik at de kan 
avholde sitt eget JKA-NM. 
 
Første del av vedtaket ble fattet mot en stemme. Andre del var enstemmig. 
 

FS05/18 Rent særforbund 
Forbundet er i prosess med Antidoping Norge for å bli Rent særforbund ved 
neste sertifiseringsrunde i mai. Forbundsstyret må formelt vedta fremlagte 
planer på området.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 89 

Forbundsstyret godkjenner fremlagte beredskapsplan og utviklingsplan for 
antidopingarbeidet. 
 

FS06/18 Toppidrettsplan 2018 
Sportssjef har utarbeidet forslag til toppidrettsplan for 2018 basert på 
overordnete føringer i langtidsplan og utviklingsplan for toppidrett. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 90 

Forbundsstyret godkjenner toppidrettsplanen for 2018. 
 

FS07/18 CRM/medlemssystem og GDPR høring 
Nåværende medlemssystem er ikke integrert mot NIFs sentrale database. 
Dette er heller ikke hensiktsmessig å gjøre da systemet er utdatert. NKF har 
dermed fått dispensasjon fra NIF til å overføre medlemstall til 
Idrettsregistreringen inntil nytt system er på plass, integrert med og godkjent 
av NIF. Etter at IKT planen ble vedtatt har arbeidet dermed handlet om å 
utarbeide detaljert kravspesifikasjon og gjennomføre anbudsrunde via 
Doffin. NIF har vært orientert og involvert i hele prosessen. 
CRM/medlemssystemet skal være i overensstemmelse med den nye 
personvernforskriften, GDPR. NIF har utarbeidet veiledere for dette samt 
utsendt en høring. 
Finansiering av løsningen behandles under FS sak 08/18. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 91 

Orienteringen om CRM/medlemssystem tas til etterretning og oppleves å 
være i overensstemmelse med IKT utviklingsplanen. 



  

 

 

 
 
 
 

FS08/18 Økonomi – årsregnskap 2017 og budsjett 2018 
Årsregnskapet 2017 med balanse, noter og økonomisk årsberetning forelå 
til behandling med forslag til årsoppgjørsdisposisjoner. I tillegg ble 
budsjettforslag tatt opp til vurdering.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 91 

Det totale årsregnskapet for 2017 med årsoppgjørsdisponeringer 
godkjennes og signeres. Fremlagte årsbudsjetter for 2018 godkjennes 
også. Budsjettforslag 2019/20 behandles på neste styremøte. 
 

FS09/17 Forarbeid til forbundstinget 
Forbundstinget med seksjonsmøter skal avholdes 26.-27. mai 2018. 
Praktiske forhold ved gjennomføring av tinget samt tingberetninger, 
lovendringsforslag og andre forslag, kontingent (seksjons-/forbundsavgift), 
valgkomité og vurdering av hedersbevisninger må håndteres av styret innen 
gitte tidsfrister.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 92 

Adm. forslag til funksjonærer godkjennes. Forbundsavgiften holdes uendret. 
Forslag til valgkomité etter samme modell som sist. Presidentskapet får 
fullmakt til å ferdigstille/godkjenne den påbegynte tingberetningen. 
Forslagene til hedersbevisninger godkjennes for tildeling på banketten 
under tinget. Lovendringsforslag vedr. representasjon på tinget tas opp på 
neste styremøte. 
 

 FS10/18 Søknad om dispensasjon fra arrangementsplanen 
Seksjonsstyret for taekwondo (WT) søker om dispensasjon fra 
arrangementsplanen da styret mener det vil være et tilbakeskritt om klubber 
overtar styringen av stevner. Seksjonsleder supplerte for sitt styres 
standpunkt ut ifra nåsituasjonen i seksjonen på styremøtet, bl.a. behov for 
mer tid til å bygge videre og forsterke taekwondo som konkurranseform, og 
at flere klubber ikke ønsker å ta på seg det økonomiske og organisatoriske 
ansvaret med stevnegjennomførelse. 
 
Forbundsstyret fattet følgende  
 
Vedtak 93 

Forbundsstyret innvilger ikke dispensasjon fra arrangementsplanen men ber 
seksjonsstyret og adm. om å samarbeide og finne overgangsordning som 
gjør det mulig å nå arrangementsplanens mål over tid. 
 
Vedtaket ble fattet mot en stemme. 
 

FS11/18 Eventuelt 
Det var ingen saker under evt. 
 

 Lørdag 



  

 

 

 
_______________________________________ 

Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Tore Bigseth 

_______________________________________ 

Knut Olav Brecke 

 

_______________________________________ 

Rolf Magne Larsen 

 

_______________________________________ 

Øyvind Andreassen 

 

_______________________________________ 

Line Gulbrandsen 

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 

_______________________________________ 

Per Chr. Garnæs  

 

_______________________________________ 

Kjell Jacobsen 

 

 

 

 Strategisamling med veileder Per Vestli 
Forbundsstyrets planer ble gjennomgått og justert. Seksjonenes planer ble 
gjennomgått og sett i sammenheng med forbundsstyrets planer. 
Seksjonslederne bes om å foreta en siste avklaring med sine seksjonsstyrer 
i.f.t. oppsett og resultatmål på samme måte som forbundsstyrets oppsett. 
GS utsender info snarest slik at seksjonene kan avklare dette i.l.a. uken. 
Deretter skal den helhetlige planen ut på høring i organisasjonen. 


