
  
 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 09– 2018/2020  
Tidspunkt:  Fre/lør 21.-22. febr. 2020 kl. 18:00-20:00 og kl. 09:00-12:30 
Sted:  Forbundskontoret, Ullevål stadion, Oslo 
 
DELTAKERE: 

 
Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  
Sportssjef Dag Jacobsen 
Arrangementssjef Vegard Henriksen 
Organisasjonskonsulent  Daniel Sønstevold 
Kommunikasjonskonsulent Anne Hofmo Bjølgerud 

 
Meldt forfall: 

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter Gunnar Nordahl 
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold (i permisjon) 
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen  
Varamedlem Torgeir Haukebø 

 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede til stede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

President Kjell Sivertsen 
1. visepresident Line Gulbrandsen 
2. visepresident Øyvind Andreassen  
Styremedlem Terje Kårstad 
Styremedlem/leder ungdomskomiteen Victoria B. Valner  
Styremedlem/seksjonsleder taekwondo WT Gitte Østhus  
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 
Styremedlem/seksjonsleder karate Jannikke Berger 
Varamedlem Svanhild Sunde 



  
 

 

 
FS04/20 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møter, behandle 

styrets habilitet og saker til eventuelt 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 55 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Det var ingen saker til eventuelt. Referater fra 
forrige møter er godkjent pr. e-post og bekreftes ved signering. Styret finner ikke at 
noen er inhabile i sakene.  
 

FS05/20 Medlemssystem 
På forrige e.o styremøte ble det etterspurt en grundig rapport om medlemssystemet. 
Rapporten ble framlagt.  
 
NIF bygger sitt nye Idrettens Medlems System (IMS), som skal erstatte dagens 
KlubbAdmin (KA), på plattformen som er utviklet av Albatross IT Consultants (AITC) på 
NKFs vegne. Det har vært møter og forhandlinger over lengre tid med NIF for å prøve å 
samordne dette slik at NKF med fordel kan inngå i NIFs IMS. Leder for NIF Digital, Pål 
Kristen Rønnevik, presenterte hva NIF kunne tilby og hadde dialog med forbundsstyret 
sammen med AITCs Knut Vonheim. Etter dette foretok styret en grundig behandling 
internt hvor AITCs dobbeltrolle ift. NKF og NIF også ble tatt opp. I tillegg ble 
pilotklubbenes innsats i prosjektet vurdert opp mot de uleiligheter de har hatt som følge 
av uvisshet og mangel på avklaringer i denne perioden. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 56 
Forbundsstyret tar framlagt rapport om medlemssystemet til etterretning. Det stilles 
spørsmålstegn ved flere forhold, blant annet ved AITCs mulige dobbeltrolle ift. NKF og 
NIF. Forbundsstyret vil vurdere en ekstern granskning. 
Siden NKFs pilotklubber har måttet leve i lengre tids uvisshet takkes disse for innsatsen 
så langt og gis et tilskudd på kr. 10.000 hver.  
Videre ber styret GS om å få frem et avtaleforslag inkl. framdriftsplan om samordning av 
medlemssystemet med NIF, og som fremlegges forbundsstyret for endelig godkjenning.  
 

FS06/20 Økonomi 
Foreløpig regnskap for 2019 ble presentert, men ikke realitetsbehandlet da Idrettens 
Regnskapskontor (IRK) ikke får dette ferdig avstemt før til neste styremøte.  
 
Budsjettforslag ble fremlagt og gjennomgått for 2020.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 57 
Regnskapet for 2019 tas til etterretning. Fremlagte budsjettforslag 2020 vedtas. Kan 
revideres ved behov. 
 

FS07/20 Saksdokumenter til tinget, reorganisering m.m. 
Forslag til program, funksjonærer, saksdokumenter, kongepokalfordeling, 
ansvar/roller/mandater, økonomifordelingsmodell, nødvendige lovendringer, valg av 
revisor, m.m. forelå til behandling. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  



  
 

 

 
Vedtak 58  
Forbundsstyret godkjenner forslaget til program for tinghelgen og fastsatte forslag til 
valgte funksjonærer under tinget. Forslag til mandater innen ny reorganiserings-
strukturen tas til etterretning og benyttes som utgangspunkt for det videre arbeid. 
 
Styret ber om at innstilling til tinget på ny revisor fremlegges på nytt når alle tilbud er 
innhentet.  
 
Kongepokalfordeling, økonomimodell og forslag til nødvendige lovendringer (knyttet til 
styresammensetningen) til tinget ift. reorganiseringen ble det ikke fattet vedtak på, og 
må dermed tas opp igjen på neste styremøte.  
 

FS08/20 Langtidsplan 
Status ift. gjeldene planer ble gjennomgått samt forslag til ny virksomhetsplan for 2020. I 
tillegg ble det forelagt styret et forslag til strategisk langtidsplan som bygger på NIFs 
strategiplaner «Idretten Vil» og «Idretten Skal». 
 
Forbundsstyret fikk ikke behandlet denne saken som dermed må tas opp igjen på neste 
styremøte. 
  

FS09/20 Orienteringssaker 
- Statusrapporter for media-arbeidet, arrangement og utdanning og 

toppidrett/internasjonalt arbeid ble fremlagt samt info om spillemiddelfinansierte 
kampsportanlegg og oversikt over varslingssaker 2019.  

- Relevant info fra NIF og SFF. 
- Medlemsforsikringen er reforhandlet og forbedret med en reiseforsikringsdel 

som dekker opp for unntakene som en ordinær privat reiseforsikring har. 
- Forslag til tilpasninger i fellesbestemmelsene vedrørende kongepokaler for å 

ivareta kvalitetskriteriene fra HMK.  
- Mulig samarbeidsavtale med Cameralla fotoklubb som kan gi merverdi for 

medlemskapet i NKF. 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 60  
Orienteringssakene tas til etterretning. GS bes om å gå videre og inngå et samarbeid 
med Cameralla.  
 
Tilpasningene i fellesbestemmelsene om kvalitetskriteriene for kongepokaler ble ikke 
realitetsbehandlet. 
 

FS10/20 Eventuelt 
Det var ingen saker til behandling men det ble gitt info om følgende;  
 
Toppidretten skal snart ta ut lagene som skal delta i OL-kvalikene. Ifølge fellesreglene til 
forbundet er det landslagstreneren i samarbeid med sportssjefen som tar ut laget. Hvis 
det skulle komme noen henvendelser i forbindelse med uttak skal dette sendes til 
sportssjefen.  
 
Neste møte berammes av president etter nærmere info om når avstemt regnskap 
foreligger fra IRK.  
 

  



  
 

 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 
 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen  

_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 
 
_______________________________________ 
Victoria B. Valner 

 
_______________________________________ 
Terje Kårstad 
 
_______________________________________ 
Gitte Østhus 
 
_______________________________________ 
Svanhild Sunde 
 

 
_______________________________________ 
Jannikke Berger 
 
_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs  
 
 

 


