
  
 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 13– 2016/2018  
Tidspunkt:  Onsdag 2. mai 2018 kl. 18:00-19:05  
Sted:  Tlf. konferanse  
 
DELTAKERE: 

President Trond Berg 

1. visepresident Tore Bigseth  

Styremedlem Kjell Sivertsen  

Styremedlem Line Gulbrandsen  

Styremedlem/seksjonsleder karate Kjell Jacobsen 

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 

Varamedlem Torgeir Haukebø 

 
Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

 
Meldt forfall: 

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter  Gunnar Nordahl 

2. visepresident Øyvind Andreassen 

 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede tilstede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
FS19/18 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat samt behandle 

styrets habilitet 
Møteplan er fastsatt og følges. Referatet fra 6.-7. april 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 101  
Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent. Kjell Jacobsen meldte seg inhabil i 
sak FS 22/18. Referat fra forrige styremøte bekreftes ved signering ved neste 
fysiske møte.   
 

FS20/18 Orienteringssaker  

• Varslingssaker siden sist.  

• NIF og SFF: 
o SFF årsmøte 3. mai. Presidenten deltar. 
o NIF ledermøte avholdes 25.-26. mai. Presidenten deltar 25. mai 

• Søknaden om Youth League karate er trukket  

• Redusering av øk. barrierer innen idretten har nå blitt et krav som alle 
særforbundene må dokumentere sitt arbeid på. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 102  
Orienteringssakene ble tatt til etterretning.  
 

FS21/18 Valg av leverandør for CRM/medlemssystem  
Det ble vist til vedtak 97.  Administrasjonen har gjennomført møter og innhentet 
ytterligere informasjon i.h.t. forbundsstyrets bestilling. Begrunnet innstilling er 
fremlagt til forbundsstyrets vurdering. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 103  
Albatross IT consultants AS velges som leverandør av nytt 
CRM/medlemssystem. 
 

FS22/18 Ekstraordinær sak fra karate styret 
Denne saken ble behandlet som siste sak, etter sak 23/18. Kjell Jacobsen 
fratrådte møtet før behandling.   
 
Flertallet i seksjonsstyret for karate oversendte 18.04.18 en sak som gjelder 
påstand om brudd på god styreskikk ved behandling av budsjett 2018. I tillegg 
stilles det spørsmål ved seksjonsleders habilitet. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 104 
Følgende svar gis seksjonsstyret for karate;  
Forbundsstyret har i styremøte 2.mai behandlet flertallet i seksjonsstyrets 
henvendelse av 18. april. Utifra vedtak i sak KAS 13/18 har seksjonsstyret 



  
 

 

 
_______________________________________ 
Trond Berg 
 
_______________________________________ 
Tore Bigseth 

_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 
 
_______________________________________ 
Rolf Magne Larsen 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 
 

 
_______________________________________ 
Inger Wold 
 

besluttet at budsjett 2018 skulle behandles pr. e-post. Forut for dette lå 
saksfremlegg med budsjettforslag fra adm. og den 13.- og 16. februar ble det 
også utsendt underlag til seksjonsstyrets behandling med melding om at 
budsjettet skulle fremlegges til forbundsstyrets godkjenning 23. februar.  
  
I e-posten av 16. februar fremgår følgende fra generalsekretæren; «Dette 
budsjettet blir jeg nødt til å legge ut i saksdokumentene i dag til kommende 
forbundsstyremøte, men Kjell og jeg får sammen orientere forbundsstyret om ev. 
endringer dere i seksjonsstyret måtte gjøre. Dere må derfor komme frem til et 
vedtatt budsjett innen forbundsstyrets møtestart fredag 23. februar.» 
  
Budsjettprosessen innad i seksjonsstyret og hva som førte til det endelige 
resultatet som ble forelagt forbundsstyret står seksjonsstyret selv ansvarlig for 
som kollegium. Forbundsstyret har ikke tatt stilling til verken skyld eller 
mistillit i.f.t. seksjonsstyrets indre liv. Det fremlagte budsjettet som ble behandlet 
i forbundsstyret viser at karate seksjonen kan belaste egenkapitalen sin med 
inntil 67.000,- noe som er noe høyere enn den tingvedtatte rammen på 35.000,-. 
Forbundsstyret har imidlertid sett dette i et totalperspektiv for forbundet i sin 
helhet. Innenfor denne rammen kan seksjonsstyret allokere midler og ev. 
revidere budsjettet som fremlegges forbundsstyret til ny godkjenning etter 
sommeren.  
 
Forbundsstyrets budsjett for karate står dermed fast. Seksjonsstyret som 
kollegium bes om å ta dette til følge. 
 

FS23/18 Forbundstinget 
Forbundsstyret behandlet følgende; 

• Spørsmål om visjon skal endres fra «Vi skaper vinnere» til «Vi skaper 
mestring» 

• Innkommet forslag til forbundstinget fra Vågsbygd karate klubb 

• Endringer i markedsbestemmelser og 

• Innstillingsjuryen for hedersbevis har vurdert flere kandidater og kommet 
med sin enstemmige innstilling til forbundsstyret   
 

Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 105 
Visjonen i strategiplanen endres til «Vi skaper mestring». 
Vågsbygd karate klubbs forslag til tinget støttes ikke.  
Endringene i markedsbestemmelsene fremlegges til forbundstinget. 
Forbundsstyret støtter innstillingsjuryens forslag på nye hedersbevis. 
 

  



  
 

 

_______________________________________ 
Knut Olav Brecke 
 
_______________________________________ 
Kjell Jacobsen 

_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs  
 
_______________________________________ 
Torgeir Haukebø 

 

 

 


