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Referat WKF grenkomitemøte 5  
Tidspunkt:  Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 20:30-21:30 
Sted:  Microsoft Teams 

Innkalte: 

 
Fra adm.: 

Arrangementskonsulent (referent) Bjørn Solberg  
 
Meldt forfall: 

  
 

Komiteen har hatt 5 arbeidsmøter i Teams i forkant av dette komitemøtet:  
9/6 11/8, 6/10, 12/10, 13/10 

Leder  Espen Nordal 
Medlem  Morten Alstadsæther 
Medlem  Solveig Hansen Tellefsen 
Medlem  Nils Peter Just 
  
Leder WKF dommerkomite Stian Berglund 
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WKF 10/20   Godkjenning av innkalling, saksliste, referat fra forrige møte samt behandle 

komiteens habilitet og saker til eventuelt  
Referatet fra forrige møte er tidligere godkjent pr. e-post og utlagt på forbundets 
websider.  
  
Vedtak 10/20  
Innkalling og saksliste godkjent. 
 

WKF 11/20   Orienteringssaker 
• Regions-samlinger. Alle regionene er kommet i gang med regionstreninger 

bortsett fra Øst. De er imidlertid nå klar til å sette opp treninger også der. 
Med et lite forbehold vedrørende Korona situasjonen. 
 

Vedtak 11/20  
Orienteringen tas til etterretning 
 

WKF 12/20   NM 2021 
Styret har diskutert på tidligere møter hva man skal gjøre med NM 2021.   
 
Vedtak 12/20  
Individuell NM 201 flyttes til oktober, og slås sammen med Lag NM 
 

WKF 13/20   NM-veka 2022 
Det er kommet forespørsel om WKF vil delta i sommer delen av NM-veka 2022? 
Påmeldingsfrist 30. oktober. 
Vinterdelen er ikke helt bestemt ennå. Forslaget er Voss, med satellitt mot Bergen.  
 
Vedtak 13/20  
Sommerdelen 2022  av NM-veka takker styret nei til, mens vinterdelen kan være 
aktuell. Avventer nærmere info før endelig avgjørelse tas. 
 

WKF 14/20   Nordisk 2021 
Norge er tildelt Nordisk i november 2021.  
 
Vedtak 14/20  
Styret avventer denne saken til neste styremøte 
 

WKF 15/20   Honorar regionale trenere 
Man er godt i gang med regionale samlinger, og komiteen mener dette er et godt 
tiltak for å få opp konkurransenivået. 
Når det gjelder honorar til trenerne, er dette litt usikkert for neste år, Budsjettet er 
ennå uklart pga. omorganisering og mulig omfordeling av midler mellom seksjoner, 
samt ny medlemskontingent for klubbene til kampsportforbundet. 
 
Vedtak 15/20 
Pga. ekstra forberedelser i forbindelse med oppstart, kursing etc. tildeles regions-
trenerne nå i høst 10.000 kr for 2 samlinger, inkl. reise og opphold. Styret må se på 
budsjett for neste år før avgjørelse om neste års honorarer kan vedtas. 
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WKF 16/20   Overskudd budsjett 2020 
Per i dag har komiteen ca 250 000 i overskudd. Fra disse midlene må de regionale 
trenere honoreres. Det er også ønskelig å fylle opp stevnekassene i regionene, 
samt videoutstyr til dømming. Det er også etterlyst et svar fra forbundsstyret om 
man kan overføre overskuddet til neste år. 
 
Vedtak 16/20  
Espen sjekker med Robert hva som mangler av utstyr i regionene og hva det vil 
koste å komplementere, samt kostnadene for utstyr til videodømming. Vedtak om 
endelig kjøp gjøres når dette er klart, samt tilbakemelding om midler kan overføres 
til neste år. 
 

    


