


UTGANGSPUNKT

• Eliminere spenninger, fokus på aktivitet, dvs. konkurranser
• Sikre anerkjennelse og rammevilkår for alle grener/grupper
• Mest mulig uavhengig av int. særforbund – «offisielt» vs. «uoffisielt»

• Må være konsistent/ha en logikk som står seg innad/utad
• NKF er proaktiv ift. NIFs moderniseringsprosess
• Inkluderer nye idretter og øvrige kampidretter i NIF
• Må kunne stå seg ift. NIFs grendefinisjoner







LIKEBEHANDLING

• Prinsipp om likebehandling for idrettsgrener og medlemsklubber -
uavhengig av idrettstilhørighet og konkurranseinteresse

• Klubbkontingent skal være forholdsmessig lik

• Generelle tilskuddsmuligheter skal være like

• Generelle medlemsfordeler og plikter skal være like

• Medlemsforsikring og avtaler for reise/opphold o.a.
• Medlemssystemet med mye funksjonalitet
• Utdanning/utviklingstilbud og fellesaktiviteter/konkurranser/seminarer 
• Rådgivning og bistand ved anlegg, hallfordeling, varslinger og konflikter m.m. 
• Subsidier og tilskuddsordninger
• Forvaltning og sikring av felles interesser i NIF og samfunnet
• Talentutvikling, landslag og toppidrett



Rammevilkår/ fundament som er likt for alle

Konkurranse A Konkurranse B Konkurranse C Osv.



Basis utifra (de største – over 2.000) konkurransegrenene/regelverkene
Hensyntar mulig vekst for nye idretter/regelsett (MMA, muay thai, BJJ) 

Mindre grener kan ha underutvalg/komiteer
Endring fra seksjonsstyrer til grenutvalg –

Kun forbundsstyret utgjør i juridisk forstand et styre

GRENSEKSJONER



RAMMER

• Ansvarlige pr. gren følger opp sin(e) disiplin(er), arrangementer, 
arrangørklubber, dommere, TDer, m.m. innenfor overordnete rammer

• Alle konkurransegrenene kan ha egne NM innen godkjente regelverk 
• Forbundsstyret godkjenner formelt konkurranse regelverkene og vedtar 

rulleringen av kongepokaler mellom grenene
• Landslagene innenfor de internasjonale særforbund NKF står tilsluttet er 

søkeberettiget for midler fra Olympiatoppen (OLT)
• Grener uten offisielle landslag kan ha egne rekrutteringslandslag som kan 

avlevere utøvere til stilartenes egne landslag og/eller NKFs landslag
• Internasjonal representasjon skjer innen de særforbund NKF står tilsluttet, 

men dommerutdanning i utlandet er åpent for alle grenene



RAMMER, FORTS.

• Utøvere og dommere kan i prinsipp delta på tvers av grenene innenfor 
NKF (men internasjonale særforbunds bestemmelser samt idrettslige krav 
som settes av grenens ansvarlige selv kan begrense dette)

• Stilartene oppfordres til å støtte oppunder konkurransegrenene og bidra 
med trener- og dommerutdanning via sine graderingssystemer

• Sportdata aktivitetssystem tilrettelegges for alle grenenes regelverk og 
både kan og skal benyttes inntil forbundsstyret ev. velger noe annet

• Internasjonale mesterskap i Norge kan avholdes innen grenene hvor NKF 
har medlemskap i internasjonale særforbund

• Mindretallsvern innføres av NIF i 2020 som sikrer at én gren ikke kan 
foreta disposisjoner av vesentlig betydning uten 2/3 flertall



ØKONOMI

• Samme som i dagens seksjoner;

– hver sin andel av disponible medlemsinntekter

– hver sin andel av disponibelt rammetilskudd

– hver sin del av momskompensasjonen

– øvrige egenskapte inntekter

• Andelene avregnes matematisk utifra antall betalende medlemmer 
samt omsetning som grunnlag for momskompensasjonen



SVAKHET/RISIKO
– NKF organiserer konkurransegrener som er for nært WT og 

WKFs virksomhet og dermed konkurrerende/illojalt

– Krav om at mesterskap skal bare utøves innen inter-
nasjonale særforbunds regler

– Enkelte påstander om at NKF har «prostituert» seg for 
stilartsgrupper

– NKF har allerede utfordret ovennevnte og levd med dette i 
mange år gjennom ITF seksjonen



DEMOKRATI OG STYRING
• Forbundsstyret skal bestå av (6) grenrepresentanter med hvert sitt 

personlige varamedlem (lovhjemles) 

• Velges av forbundstinget etter forslag fra valgkomiteen

• Krav om 50% kjønnsrepresentasjon samt ungdomsrepresentasjon

• Grenseksjonene innstiller representanter av begge kjønn til valgkomiteen 
i god tid før forbundstinget på egne representantskapsmøter

• Valgkomiteen setter sammen styreforslag med leder, nestleder, (4) 
styremedlemmer og personlige varamedlemmer

• Grenseksjonene innstiller også grenutvalg for oppnevnelse av styret

• (Samme fremgangsmåte for valg av ungdomskomité på ungdomstinget)



• Alle medlemsklubber 
kan delta på ting med 
sin(e) delegat(er) og 
påvirke valg og vedtak

• Tinget skal velge styre 
og andre tillitsvalgte 
samt fastsette 
klubbkontingent og 
sette mål og retning 
gjennom langtidsplaner



OPPGAVER I SUMMEGRUPPER
• Er det riktig med grenutvalg/seksjoner kun for konkurransegrener? Bør 

konkurransefrie kampsportgrener også få egne grenutvalg/seksjoner? 
Hvorfor/hvorfor ikke?

• Styret utgjør den idrettspolitiske styring og forplikter forbundet juridisk. 
Grenutvalgene skal være faglige organer som styrer sin konkurransegren. Den 
valgte grenrepresentanten i styret er påtenkt som forbundets delegat på 
internasjonale særforbunds kongresser samt er den som leder 
grenseksjonenes representantskapsmøter. Er dette fornuftig eller kan det 
tenkes andre måter å organisere dette?

• Styret representerer hele organisasjonen, også konkurransefrie klubber. 
Antallet i styret skal avspeile antall konkurransegrener med mer enn 2.000 
medlemskap bak seg. Dvs. at styret utvides når en ny gren blir stor nok. Er 
dette en fornuftig sammensetning av styret? Andre alternativer?

• Andre frie innspill og refleksjoner om reorganiseringen? 





OMSETTE TIL HANDLING?


