
  
 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 11 – 2018/2020  
Tidspunkt:  Delmøter 2., 4., 8. og 16. juni 
Sted:  MS teams 
 
DELTAKERE: 

Varamedlem Torgeir Haukebø 

Varamedlem Svanhild Sunde 

 
Fra NIF: 

Idrettsstyremedlem Sondre Sande Gullord (delmøte 2, 4. juni) 

 
Fra ungdomskomiteen: 

Medlem Eirik Storsveen Bjerke (delmøte 3, 8. juni) 

 
Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  

Sportssjef Dag Jacobsen 

Arrangementssjef Vegard Henriksen (ikke delmøte 1) 

Kommunikasjonskonsulent Anne Hofmo Bjølgerud 

 
Meldt forfall: 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold (i permisjon) 

 
Delmøte 1, 2. juni; 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede til stede.  
(Kjell, Line, Øyvind, Terje, Victoria, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Svanhild).  
 
Delmøte 2, 4. juni; 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 11 stemmeberettigede til stede.  
(Kjell, Line, Øyvind, Terje, Victoria, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Svanhild, Gunnar) 

 
Delmøte 3, 8. juni; 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 9 stemmeberettigede til stede.  
(Kjell, Øyvind, Line, Terje, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Svanhild) 

 
Delmøte 4, 16. juni; 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 11 stemmeberettigede til stede.  
(Kjell, Øyvind, Line, Terje, Victoria, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Svanhild, Gunnar samt Torgeir) 

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 



  
 

 

FS23/20 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte, behandle 
styrets habilitet og saker til eventuelt 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 73 
Innkalling og saksliste for delmøtene ble godkjent samt møteregler. Det var én sak til 
eventuelt. Referat fra forrige møte er godkjent pr. e-post og lagt ut på nettet. Styret 
finner ikke at noen er inhabile i sakene.  
 

FS24/20 Utfordringer med korona situasjonen 
Styret er glade for myndighetenes åpning av barneidretten fra 1. juni. En mer langvarig 
periode med 1-meters restriksjonen og null kontakt ville vært utfordrende for 
medlemsklubbene i forbundet. Uten et reelt treningstilbud ville medlemslojaliteten bli 
satt på prøve. Det er fortsatt begrensete muligheter for de over 19 år til å delta i 
kampsportene våre, men dette vil forhåpentlig også bli åpnet mer opp etter hvert. 
Forbundet har utsatt faktureringen av klubbkontingent og medlemsforsikring til klubbene 
for å avhjelpe den økonomiske situasjonen.  
Forbundsstyret vurderte nå-situasjonen og fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 74 
Det innføres ingen særskilte krisetiltak i forbundet nå utover fortsatt utsettelse av 
klubbkontingent og medlemsforsikring til skolestart. I tillegg kan klubber som sliter 
økonomisk som følge av korona situasjonen kontakte administrasjonen for å finne 
løsninger, herunder få info og veiledning til kommunale søknadsordninger. Styret vil 
følge med på smittesituasjonen fremover og vurdere andre tiltak dersom risikoen endres 
i samfunnet. 
 

FS25/20 Reorganisering 
Forbundsstyret fortsatte arbeidet med reorganiseringen og diskuterte flere forslag som 
var oversendt styret. For best mulig opplysning ble forslagene presentert i delmøte 2. 
Styret ba forslagsstillerne (Kjell, Øyvind og Per Chr./Line) om å se på et mulig omforent 
forslag til delmøte 4. Om flere kommer inn med forslag kan gruppen utvides med ny 
forslagsstiller. Om dette ikke lykkes, kan styret ta stilling til de enkelte forslag hver for 
seg. Økonomidelen kan ev. holdes utenfor, da styret vurderer å opprette en egen 
arbeidsgruppe som får i oppgave å se på dette. 
 
Presidenten åpnet delmøte 4 med info fra organisasjonsnormene om styrets arbeid og 
plikter og hvordan han ville legge opp dette møtet. Det ble også vist til at det samme 
dag var innkommet et delforslag fra ungdomskomiteen via Victoria. Videre sa 
presidenten at han hadde tatt initiativ til å følge opp styrets ønske fra delmøte 2 om å 
prøve å komme frem til et omforent forslag sammen med de øvrige forslagsstillerne. Det 
var dessverre ingen konkret respons på dette. Hele korrespondansen sendes styret.  
 
De ulike forslagene ble oppsummert i presentasjons form av presidenten og deretter 
åpnet for meningsutveksling. Under delmøtet kom det frem at de alternative forslagene 
til saksfremlegget var ufullstendige og Line foreslo å utsette realitetsbehandlingen av 
alle forslag som forelå til behandling.  
 
Forbundsstyret fattet følgende vedtak med 8 mot 3 stemmer 
 
 
 



  
 

 

 
 
Vedtak 75 
Realitetsbehandling av reorganiseringssaken utsettes inntil videre. Forslagsstillerne bak 

de alternative forslagene til saksfremlegget bes om å se på et omforent forslag som 

alternativ til saksfremlegget.  

President og GS la til følgende protokolltilførsel: 
Det er styrets ansvar å fatte beslutninger fortløpende. Et vedtak står helt til et nytt 
vedtak erstatter det. I denne saken om reorganisering har beslutningsprosessen stoppet 
opp og styret trenerer saken ved å utsette realitetsbehandlingen på tross av flere 
konkrete forslag å ta stilling til. Dette er i strid med hva jeg/vi mener er styrets ansvar og 
et forhold som vil bli rapportert til NIF. 
 
Deretter kom Victoria med følgende protokolltilførsel:  
Dårlige strukturerte møter har gitt styret liten tid til å ta stilling til konkrete punkter og 
åpnet for kaotiske diskusjoner med lite framdrift. 
 
Samt protokolltilførsel fra Øyvind, Per Christian, Gitte, Jannikke, Rolf Magne, Line, 
Svanhild og Torgeir:  
Presentasjonen og behandlingen av sak FS25/20 (reorganisering) i FS-møte 11 del 4 
den 16.06.2020 viste med all tydelighet at det åpenbart er behov for en ytterligere 
utredning før det fattes en beslutning i denne viktige saken. Det er styrets ansvar å fatte 
beslutninger etter en grundig saksbehandling og styret har alltid anledning til å be 
administrasjonen utrede en sak ytterligere før det tas en beslutning, dersom styret finner 
at grunnlaget er for dårlig. Dette fremgår av NKFs organisasjonsnormer. Et bredt flertall 
av styrets medlemmer fant at grunnlaget for sak FS25/20 var for dårlig og ønsket derfor 
å utsette saken for ytterligere utredning. Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 8 mot 3 
stemmer. At dette utsettelsesvedtaket ledet til en protokolltilførsel fra GS/President, 
hvoretter styret blir beskyldt for å trenere saken og handle i strid med styrets ansvar 
fremstår som oppsiktsvekkende. Enda mer oppsiktsvekkende er det at GS/President vil 
rapportere forholdet til NIF. Styret har på ingen måte verken trenert saken eller handlet i 
strid med sitt ansvar. Tvert imot har styret vært sitt ansvar bevisst ved å utsette en 
svært viktig sak for ytterligere utredning, da et bredt flertall av styrets medlemmer fant at 
foreliggende grunnlag var for dårlig til å kunne fatte et forsvarlig vedtak. Dette er helt i 
henhold til NKFs organsasjonsnormer. Reorganiseringen har vært en pågående 
prosess i hele denne tingperioden, og styret har allerede fattet flere vedtak i denne 
forbindelse, bl.a. vedtak 49/19. Det er blant annet divergensen mellom de vedtak som 
allerede er fattet i forbindelse med reorganiseringen og foreliggende saksframlegg som 
nødvendiggjør utsettelsen av sak FS25/20». 

 

FS26/20 Digitale kurs/webinarer, møter og ting 
Administrasjonen fremmer forslag til gjennomføring av kurs/webinarer, møter og ting via 
digital plattform og møtesystem. I tillegg ble styrets beretning til tinget fremlagt for siste 
justering. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 76 
 
 
 
 



  
 

 

Forbundsstyret avventer utviklingen på smittevernsområdet fra helsemyndighetene.  
Styret vil ta stilling etter sommerferien til når forbundstinget med seksjonsmøter skal 
avholdes. Styrets beretning til tinget tas opp til endelig behandling på samme møte. 
 

FS27/20 Toppidrettens økonomi 
Forbundsstyret har bedt om å få seg forelagt en nærmere redegjørelse for hvordan 
toppidretten er finansiert og hva som er kostnadsbildet. Rammene for toppidretts-
arbeidet ble grundig belyst.  
• Tydelige overordnete rammer som det tas utgangspunkt i 
• NKF er blant sommeridrettene OLT satser på  
• Toppidretten krever profesjonell faglig styring og er utskilt fra seksjonene av den 

grunn 
• 4-årige OL-sykluser krever forutsigbare rammer 
• NKF driver kostnadseffektivt og ligger langt under gjennomsnittet 
• Uten satsing mister NKF OLTs støtte og midler  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 77 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. 
 

FS28/20 Økonomi 
En «ren» revisjonsberetning er avgitt for 2019. Nå er det kontrollutvalget som skal foreta 
tilsyn ved sine kontrollhandlinger og avgi sin beretning. Regnskapet for periode 4/2020 
forelå til behandling samt prognose ut året.  
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 78 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. 
 

FS29/20 Orienteringssaker 

• Status varslingssaker 

• Info om idrettens arbeid opp mot helsemyndighetene. 

• Konsernkonto ordning 

• SFF medlemsmøte 25. mai  

• «Fleridrettsforbundene» har hatt møte med NIF 26. mai. 

• Saksfremlegg til seksjonene/grenkomiteene om hvordan kunne komme i gang med 
e-stevner via Sportdata. Dersom særidrettene våre ikke tar eierskap for dette 
risikerer forbundet at noen andre gjør det.  

• Statusrapport fra arrangementssjefen 

• Statusrapport på medlemssystemet (IMS)  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 79 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. 
 

FS30/20 Eventuelt 
Første visepresident fremmet bekymring vedrørende styre- og møtekulturen i 
forbundsstyret. Flere styremedlemmer er kritiske til styre- og møtekulturen og opplever 
at den har utviklet seg negativt i denne tingperioden. Styret diskuterte styrets indre liv og 
samspillet med GS via president/presidentskapet, og styret som helhet. Det ble etterlyst 
en tydelig rolleavklaring og et tettere samspill mellom GS/president og resten av  



  
 

 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 
 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen  

_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 
 
_______________________________________ 
Victoria B. Valner 

 
_______________________________________ 
Terje Kårstad 
 
_______________________________________ 
Gitte Østhus 
 
_______________________________________ 
Rolf Magne Larsen 
 
_______________________________________ 
Svanhild Sunde 

 
_______________________________________ 
Jannikke Berger 
 
_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs  
 
_______________________________________ 
Gunnar Nordahl 
 
_______________________________________ 
Torgeir Haukebø 

 

presidentskapet. Dette er noe som kan forbedres ut gjeldende og i neste tingperiode. 
Videre skal det skrives protokoll under møtet som gjennomgås ved møteslutt. Det kan 
også være hensiktsmessig med evaluering ved møteslutt når dette er mulig. 
 

  


