
  
 

 

 

Referat fra forbundsstyremøte via e-post, 2018/2020  
Tidspunkt:  Mandag 16. mars 2020  
Sted:  Pr. e-post 
 
DELTAKERE: 

 
Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

 
Meldt forfall: 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold (i permisjon) 

 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 11 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 

Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen  

Norsk medlem av WKF med styrerettigheter Gunnar Nordahl 

Varamedlem Torgeir Haukebø 

Varamedlem Svanhild Sunde 



  
 

 

 

_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 
 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen  

_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 
 
_______________________________________ 
Victoria B. Valner 

 
_______________________________________ 
Terje Kårstad 
 
_______________________________________ 
Gitte Østhus 
 
_______________________________________ 
Rolf Magne Larsen 
 

 
_______________________________________ 
Jannikke Berger 
 
_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs  
 
_______________________________________ 
Gunnar Nordahl 
 

 

FS11/20 Fullmakt til permitteringer 
Korona viruset har ført til at myndighetene har stanset all idrettslig aktivitet med den 

følge at administrasjonen langt på vei vil bli avskåret fra å uføre sitt arbeid. Dette fører til 

at kampsportforbundet ikke kan sysselsette alle medarbeidere på en rasjonell måte, og 

bedriften må derfor vurdere å gå til permittering av ansatte.  

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 61 
Det gis fullmakt til Generalsekretæren til å foreta nødvendige permitteringer i samråd 
med President. 
 

FS12/20 Utsettelse av forbundstinget 
Det vises til informasjon på Idrettsforbundets nettsider om avvikling av årsmøter og ting 
hvor det bl.a. framgår følgende:  
 
«Kan organisasjonsleddet utsette årsmøtet ut over lovens frist? 
Det skal fremgå av organisasjonsleddets lov når de må avholde årsmøte/ting eller når 
de senest må avholde årsmøte/ting. NIFs lovutvalg har i en uttalelse 12. mars bekreftet 
at organisasjonsleddet som følge av den ekstraordinære situasjonen med koronavirus 
kan avholde et årsmøte/ting også etter den fristen som fremgår av egen lov.» 
 
«I den usikre situasjonen som er nå, er anbefalingen å ikke sette en ny dato for 
årsmøtet. Da risikerer man å måtte utsette årsmøtet igjen, dersom situasjonen ikke har 
endret seg.» 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 62 
Forbundstinget 7. juni utsettes inntil videre. Det settes ny dato på et senere tidspunkt 
når Korona-situasjonen avklares. 
 


