
  
 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 13 – 2018/2020  
Tidspunkt:  Delmøter 19. og 26. oktober 2020, begge dager kl. 19:00-21:00 
Sted:  MS teams 
 
DELTAKERE: 

Varamedlem Svanhild Sunde 
Varamedlem Torgeir Haukebø 

 
Fra NIF: 

Idrettsstyremedlem Sondre Sande Gullord  
 
Fra administrasjonen: 

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

 
Meldt forfall: 

Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold (i permisjon) 
 
Delmøte 1, 19. okt.; 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 11 stemmeberettigede til stede.  
(Kjell, Line, Øyvind, Terje, Victoria, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Gunnar, Svanhild) 
 
Delmøte 2, 26.okt.; 
Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 11 stemmeberettigede til stede.  
(Kjell, Line, Øyvind, Terje, Victoria, Gitte, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Svanhild, Gunnar) 
Line og Svanhild tiltrådte delmøte 2 etter ca. 45-50 min. 

 
 

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 



  
 

 

FS39/20 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte, behandle 
styrets habilitet og saker til eventuelt 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 87 
Innkalling og saksliste for delmøtene ble godkjent. Det var ingen saker til eventuelt. 
Referat fra forrige møter er godkjent pr. e-post og lagt ut på nettet. Styret diskuterte 
habilitet i tilknytning til sak 40 og 44 og fant ingen inhabile i førstnevnte sak, mens Per 
Christian og Line erklærte seg inhabile under deler av sak 44 vedrørende NTN.  
 

FS40/20 Sak unntatt offentlighet 
Egen B-protokoll. 
 

FS41/20 Evaluering av prøveordning for grenkomiteer 
Det er fremlagt noen refleksjoner rundt grenkomiteene i karate og prøveordningen som 
det skal trekkes erfaringer fra ifm. mulig reorganisering. I tillegg er det fremlagt to 
beskrivelser av mulige organisasjonsforståelser til refleksjon og dialog. Disse 
representerer ytterlighetene/polaritetene. Forslaget som er utredet fra GS, avstemt med 
president og utsendt styret første gang 25. mars, utgjør en syntese av disse to.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige 
 
Vedtak 88 
Forbundsstyret tar diskusjonen til etterretning og avventer NIFs lovutvalg sin avgjørelse 
på forbundets forespørsel om styresammensetting.  
 

FS42/20 Forbundstinget 
Det ble ikke tid til å behandle denne saken. 
 

FS43/20 Ung medbestemmelse 
Ungdomskomiteen og forbundsstyret diskuterte samstemming av mål og tiltak på dette 
området. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 90 
Styret ønsker å ha min. ett varamedlem i tillegg til dagens lovhjemlete styremedlem 
under 26 år. For øvrig avventes reorganiseringen. Styret ønsker å fremme forslag om 
lovregulering til tinget av at valgkomiteen skal ha kvotering av minst et medlem under 26 
år på valgtidspunktet. Ungdomskomiteen skal få egen budsjettpost til disposisjon for 
2021 og styret ber ungdomskomiteen melde inn behov ifm. budsjettprosessen. 
 

FS44/20 Økonomi 
Regnskap pr. september forelå til behandling.  
I tillegg ble tilbud på mulig prosjekt for jubileumsbok til forbundets 50-års dag presentert. 
Stilartsorganisasjonen NTN har sendt forepørsel til styret om å oppheve frys-vedtaket 
av februar 2019 vedrørende tilbakebetaling ved kursregistrering. 
 
Forbundsstyret fattet følgende 
 
Vedtak 91 
Forbundsstyret tar regnskapet til etterretning. Styret ber GS om å forhandle med NTN 
om et vederlag for å utføre kursregistrering. Resultatet forelegges styret til godkjenning. 
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Styret fattet vedtak med 7 mot 4 stemmer til å igangsette prosjekt for jubileumsbok og 
ber GS sette av penger til dette og lage et prisoverslag for 2021/22 til neste styremøte. 
 

FS45/20 Orienteringssaker 
• Hotellavtalen med Choice utgår fra årsslutt. Avtalepartner fra nyttår er Thon Hotels 
• Møter i NIF og SFF ble opplyst om 
• Statusrapporter fra arrangementsavd., sportsavd. og ift. medlemssystemet er avgitt 
• Noen tillitsvalgte har reservert seg fra å fortsette frem mot nyvalg i 2021 
• Ungdomskomiteen har utsatt ungdomstinget til lederkurs for ungdom i februar 2021 
• Utvalg fra NIFs nøkkeltallsrapport ble presentert 
• Rapporter fra seksjonene v/seksjonsledere ble det ikke tid til på dette møtet 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 92 
Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning. 
 

FS46/20 Eventuelt 
Sak 42 ble ikke behandlet og sak 45 ufullstendig behandlet pga. tidsnød. 
Presidentskapet vurderer regi for oppfølging gjennom ev. e-post møte samt fastsetting 
av neste ordinære styremøte. 
 

  


