
  

 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 12– 2016/2018  
Tidspunkt:  6.-7. april 2018 kl. 17:00-20:00 og 09:00-12:00  

Sted:  Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo  
 

DELTAKERE: 

President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth (fra 17:45) 

2. visepresident Øyvind Andreassen (til 10:30 lør) 

Styremedlem Kjell Sivertsen (til 10:30 lør) 

Styremedlem Line Gulbrandsen  

Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WTF Knut Olav Brecke  

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold 

Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 

 

Observatør: 

Ungdomsrepresentant Victoria Berentsen Valner 

 

Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag Jacobsen  

Arrangementssjef Vegard Henriksen (til 18:00 fre) 

 

Meldt forfall: 

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter  Gunnar Nordahl 

Styremedlem/seksjonsleder karate Kjell Jacobsen 

 

Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede tilstede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 Fredag 
FS12/18 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat samt behandle styrets 

habilitet 
Møteplan er fastsatt og følges. Referatet fra 23. februar 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 94  

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.   
 

FS13/18 Orienteringssaker  

• Retriever medierapport  

• Status varslingssaker avgitt 

• Franzefoss avtale er forlenget og forbedret 
• Innkalling med påmelding til forbundsting og bestilling av hotellrom er publisert 

• Høring på strategiplanene er publisert 
• Ren revisjonsberetning og kontrollkomite beretning for 2017 er avgitt 

• Status prosess i.f.t. nye idretter avgitt 

• Status NIF og SFF møter avgitt 
• Seksjonssaker; 

o Kursregistrering skal skje via Idrettskurs.no 
o Sportdata funksjonærkurs avholdes 
o Kandidater til Kendo EM AS styret. 
o NIF og NRKs NM uke 2018 gjennomføres med 27 idrettsgrener 15.-19. august 

i Stavanger. Judo er eneste kampsport som er med. I 2019 vil NM uka bli 
utvidet og avholdes i uke 27 (juli), fortsatt i Stavanger. Aktuelt for NKF å delta 
via seksjonenes idrettsgrener?  

o Seksjonslederne ga rapport om de viktigste sakene/styrevedtakene som 
seksjonsstyrene har behandlet. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 95  

Orienteringssakene ble tatt til etterretning. Kandidater til styret i kendo EM AS 
godkjennes. Seksjonene må ta strategiske valg i.f.t. NIF og NRKs fremtidige NM uker.  
Taekwondo seksjonen må avklare konsekvenser av varslingssak. Seksjonene kan ikke 
ha egne e-post adresser men bruke Post@kampsport.no for innkomne e-poster. 
 

FS14/18 Toppidrettsrapport 1. kvartal 2018 
Toppidrettsrapport ble behandlet med presentasjon fra sportssjef.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 96  

Toppidrettsrapporten tas til orientering.  
 

FS15/18 Nytt CRM/medlemssystem  
MySoft medlemssystem er ikke integrert mot NIFs sentrale database. Dette er heller ikke 
hensiktsmessig å gjøre da systemet er utdatert. Medlemstall til Idrettsregistreringen 
overføres fra MySoft inntil nytt system er på plass, integrert med og godkjent av NIF.   



  

 

 

Etter at IKT planen ble vedtatt har det blitt arbeidet med en detaljert kravspesifikasjon og 
innhenting av anbud via Doffin. De ønskede hovedelementene med det nye systemet er 
bl.a. følgende;  

• Integrasjon mot NIFs sentrale database  

• Integrasjon av GDPR personvernforskriften  

• Betalingssystem sikres og videreutvikles  

Administrasjonen har med bistand fra ressurspersoner utarbeidet SWOT analyser og 
anbefalinger til forbundsstyret. 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 97  

Forbundsstyret ber adm. gå en siste runde med Columbus og Albatross i.f.t. priser og 
kontraktsvilkår, avdekke usikkerhets- og risikoelementer og avklare prosjektledelse. 
Øvrige leverandørtilbud forkastes. 
 

FS16/18 Styrehonorarer 
Det stilles stadig strengere krav til godt styresett («good governance») i idretten gjennom 
Kulturdepartementets årlige spillemiddeltildelinger. Idretten profesjonaliseres både i.f.t. 
lønnet og ulønnet arbeid, dvs. at vi må optimalisere alle ledd og bli flinkere til å utnytte 
ressursene, både økonomisk og menneskelig. Dette krever profesjonelle og etterrettelige 
styrer som med rette, i.h.t. NIFs lov, kan gis en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid såfremt 
dette fremkommer av regnskap og budsjett. Det har i årenes løp ikke vært praktisert 
styrehonorarer verken i seksjonsstyrer eller forbundsstyret, kun inndekning av reelle 
utgifter. Styret fikk dermed saken til vurdering, bl.a. med tanke på langtidsbudsjettet som 
skal fremlegges til forbundstinget, jf. FS sak 17/18. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 98  

Forbundsstyret vedtar ikke styrehonorar. Dette legger føringer for at alle styreverv i 

forbundet fortsatt skal være ulønnete. 

FS17/18 Økonomi 
Regnskap pr. februar 2018 forelå til behandling samt forslag til langtidsbudsjetter for 
2019-2020 til tinget.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 99  

Forbundsstyret tar regnskapet pr. februar til etterretning og vedtar fellesdriftens 
rammebudsjett for 2019/20 for tingbehandling. Seksjonene må vedta sine 
langtidsbudsjetter og fremlegge forbundsstyret for godkjenning til behandling på neste 
styremøte 2. mai.  
 

FS18/18 Forbundstinget 
Forbundsstyret vurderte forslag til tingbehandling; 

1. Utsendelse av nødvendige info som er medlemsrelatert direkte til 
enkeltmedlemmer 

2. Lovendringsforslag i.f.t. sanksjons- og ankeutvalg samt mindretallsvern 
 



  

 

 

 
_______________________________________ 

Trond Berg 

 

_______________________________________ 

Tore Bigseth 

_______________________________________ 

Knut Olav Brecke 

 

_______________________________________ 

Rolf Magne Larsen 

 

_______________________________________ 

Øyvind Andreassen 

 

_______________________________________ 

Line Gulbrandsen 

 

_______________________________________ 

Kjell Sivertsen 

 

 

_______________________________________ 

Inger Wold 

 

_______________________________________ 

Per Chr. Garnæs  

 

 

 

 

 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 100  

Forbundsstyret fremlegger sak til tinget om 1) direkte utsending til enkeltmedlemmer samt 
2) lovendring om å fjerne sanksjons- og ankeutvalg i lovteksten og heller styreoppnevne 
disse utvalgene istedenfor. I.f.t. sak om mindretallsvern avventes NIFs lovtekst i 2019. 
Adm. utarbeider forslagstekst i forslag 1) i samråd med styremedlem Line Gulbrandsen. 
 


