
  
 

 

Saksliste for møte med ungdomskomiteen 
Tidspunkt: 19.11.2019, 17.00-20.15 
Sted: Teams 
Deltakere: Victoria, Eirik, Stine, Anita, Milad (starten av møtet), Eirinn (starten 
av møtet), Kristiane via Teams,  
 

Sak Behandling Tittel og orientering 

 

  Åpning  

v/Victoria 

 

UK32/19 Godkjent Valg av referent til møtet 

 

UK velger en person til å referere møtet. Referatet skal sendes til alle 

medlemmene og godkjennes per e-post. Kristiane (admin) velges til 

referent. 

UK33/19 Til vedtak Godkjenning av innkalling og saksliste/tidsplan  

- Godkjenning av innkalling 
- Vurder om det er habilitetsspørsmål 
- Valg av referent 

 

Komiteen godtar innkalling, vurdere habilitet og vedtar hvem som er 

referent. 

Flytte orienteringssaker til slutt, Idrettsgalla UK40/19 først. 

UK34/19 Til 

orientering 

Til slutt 

Orienteringssaker 

- Nye medlemmer i UK og i valgkomité 
- Fra forbundsstyret 
- Lederkurs for Ungdom nye medlemmer  
- UNG-frivillig fond, søknadsprosess 

 

UK tar orienteringene til etterretning.  

UK35/19 Til vedtak Høringssvar reorganisering 



  
 

 

Det er fremlagt dokument som beskriver hvordan 

Kampsportforbundet skal organiseres etter forbundstinget 2020, og 

som vil ha stor betydning for forbundsstyret og seksjonene.  

UK har gitt tilbakemelding på høringsnotatet vedr. reorganisering. Det 

utarbeides et egent dokument på denne saken som sendes av UK-

leder. 

UK36/19 Til vedtak Ungdomsting  

Anita er prosjektleder og vil etter innføring i planene ta det 

overordnede ansvaret for gjennomføringen. Administrasjonen er 

tilgjengelig for bistand. 

Anita utarbeider en arbeidsliste til UK med tidsfrister fra 

administrasjonen.  

Kristiane henger på Anita i kommunikasjonen med 

informasjonskonsulent. 

Intern mentor til valgkomitéen, noen som er medlem i en klubb. Admin 

finner person til valgkomité-mentor. 

Skyggebudsjett – Anita lager med hjelp fra Vegard.  

Stemmegiving – Anita er på saken.  

UK37/19 Til vedtak Strategiplan 

UK fordeler ansvarsområder i planen. Victoria har laget til en oversikt i 

strategidokumentet (tilgengelig i teams) 

UK38/19 Til vedtak Seksjonsfadder 

UK ønsker ikke å gjennomføre dette da det er ny organisering på gang i 

forbundet.  

UK39/19 Til vedtak Innspill til Forbundsstyremøtet 

Kristiane følger opp punkter med Arr.sjef. og sportssjef for å se hva 

muligheter man har. 

UK40/19 Til vedtak 

Først 

Deltakelse på Idrettsgalla-seminar 

UK vedtar å sende Victoria, Anita, Milad, Eirik 

UK41/19 Til 

orientering 

Sosiale Medier 



  
 

 

UK legger en plan for hva hensikten med UK er og formidler dette til IG-

komitéen. 

Stine skal få hjelp av 1-2 personer til å holde liv i IG-kontoen  

UK42/19 Til vedtak Ren Utøver 

Alle medlemmer i UK skal gjennomføre Ren Utøver. 

Vedtatt.  

  Oppsummering 

Avslutning og evaluering v/Victoria 

 
 


