
  
 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 15 – 2021  
Tidspunkt:  25. februar og 1. mars 2021  
Sted:  MS teams 
 
DELTAKERE: 

 
Fra Idrettsstyret: 

Styremedlem (fadder) Sondre Sande Gullord (delmøte 2) 
 
Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  
Sportssjef Dag Jacobsen  
Arrangementssjef Vegard Henriksen 
Kommunikasjonskonsulent Anne Hofmo Bjølgerud  
Organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold (delmøte 2) 

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

President Kjell Sivertsen 
1. visepresident Line Gulbrandsen 
2. visepresident Øyvind Andreassen  
Styremedlem Terje Kårstad 
Styremedlem/leder ungdomskomiteen Victoria B. Valner  
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 
Styremedlem/seksjonsleder karate Jannikke Berger (fra 19:25 på delmøte 1) 
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen (fra 19:15 på delmøte 2) 
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold  
Varamedlem Svanhild Sunde 
Norsk medlem av WKF med styrerettigheter Gunnar Nordahl  



  
 

 

FS09/21 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte, behandle 
styrets habilitet og saker til eventuelt  
  
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 8  
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 finner ikke at 
noen er inhabile i sakene. 
 

FS10/21 Fratredelse fra styremedlem/seksjonsleder 
Styret fikk melding av 2. februar om at Gitte Østhus trekker seg fra sine tillitsverv med 
umiddelbar virkning. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 9 
Fratredelsen tas til etterretning. 
 

FS11/21 Planverk 
Planverk (virksomhetsplan samt utviklingsplaner for utdanning, arrangement, sponsor 
og kommunikasjon) er utsendt på høring i styret. Politiske grep ift. mulig innlemming av 
trenerutdanning via graderingskrav samt hvordan få sterkere og mer utviklingsrettede 
klubber, ble diskutert. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 10 
Forslagene til nye og oppdaterte planer godkjennes. Det nedsettes en arbeidsgruppe 
som skal se nærmere på idrettspolitiske grep ift. mulig innlemming av trenerutdanning i 
samarbeid med stilartene. Arbeidsgruppen består av Per Chr., Øyvind og Jannikke og 
kan ev. utvides senere.  
 

FS12/21 Forbundstinget 
Dato for forbundstinget er bekreftet og berammet til helgen 4.-6 juni på Thon Hotel Oslo 
Airport. Foreløpige saksdokumenter foreligger til styrene.  
 
Seksjonene må primært forberede seg på framlegging av langtidsbudsjett samt 
framlegge forslag på ny valgkomité. I tillegg behandle ev. innkomne saker. 
Forbundsstyret må primært forberede seg på framlegging av langtidsplan og 
langtidsbudsjett samt ev. reorganiseringssak og ev. innkomne saker.  
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 11 
Status ift. forbundstinget tas til etterretning. 
 

FS13/21 Økonomi 
Foreløpig regnskap 2020 ble presentert samt budsjettforslag 2021 og ramme for 
behovsprøvd tilskuddsordning.   
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 12 



  
 

 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 
 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen  

_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 
 
_______________________________________ 
Victoria B. Valner 

 
_______________________________________ 
Terje Kårstad 
 
_______________________________________ 
Rolf Magne Larsen 
 
_______________________________________ 
Inger Wold 
 
_______________________________________ 
Gunnar Nordahl 
 

 
_______________________________________ 
Jannikke Berger 
 
_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs  
 
_______________________________________ 
Svanhild Sunde 

 

Forbundsstyret tar årsregnskapet 2020 så langt til etterretning og avventer endelig 
regnskap på sammenstilt kontonivå (revisoroppsett) med balanse og noter. Budsjett 
2021 vedtas. Forbundsstyret er positive til felles behovsprøvd tilskuddsordning og dette 
tas opp igjen på senere styremøte. 
 

FS14/21 Reorganisering 
Forbundsstyret diskuterte organiseringen av særidrettene/grenene samt 
styresammensetningen. Det forelå to forslag i saken. 
 
Forbundsstyret fattet følgende  
 
Vedtak 13 
Begge forslagene utsendes på høring i organisasjonen mtp. endelig behandling på 
neste ordinære ting i 2022. Høringsdokumentet framlegges til forbundsstyret til 
godkjenning før utsending. 
Vedtak 53 om enhetlig klubbkontingent (forbundsavgift + seksjonsavgift) frafalles. Hver 
særidrett/seksjon må selv ha sin egen selvråderett for dette. Framlagte forslag til 
mandater for toppidrettskomité m.fl. tas til etterretning. 

FS15/21 Orienteringssaker  
• Det ble gitt info om sykefravær i adm. 
• Det er ingen nye eksterne varslingssaker siden sist 
• Søknad om godkjenning av grener ligger til behandling på neste Idrettsstyremøte 
• Ungdomsting ble avholdt 14. februar 
• Statusrapporter for medlemssystemet/IMS samt fra arrangementsavd. og sportsavd. 

ble presentert ved skriftlige rapporter  
• Idrettstinget avholdes 28.-30. mai 
• Victoria orienterte om arbeid i NIFs etikkutvalg og ungdomsløftet 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 14 
Orienteringene tas til etterretning. Kjell og Victoria stiller som NKFs delegater på 
Idrettstinget.  


