
  
 

 

Referat fra forbundsstyremøte nr. 16 – 2021  
Tidspunkt:  8., 12. og 15. april 2021 kl. 19:00-21:00 
Sted:  MS teams 
DELTAKERE: 

 
Meldt forfall: 

Gitte Østhus har fratrådt styrevervet. 
 
Observatører: 

Styremedlem idrettsstyret (fadder) Sondre Sande Gullord (ikke delmøte 3)  
Leder referansegruppe taekwondo WT Knut Olav Brecke 
Nestleder karate seksjonen Arild Kolstad (kun delmøte 1) 

 
Fra administrasjonen: 

Generalsekretær (referent) Trond A. Søvik  
Sportssjef Dag Jacobsen  
Arrangementssjef Vegard Henriksen 
Kommunikasjonskonsulent Anne Hofmo Bjølgerud  
Organisasjonskonsulent Daniel Sønstevold (delmøte 3) 
Utviklingskonsulent (avtroppende verneombud) Kristiane Utheim Brown (delmøte 3) 
Info- og arr. konsulent (nyvalgt verneombud Kim Gibson (delmøte 3) 

 
 
Delmøte 1; Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede til stede.  
(Kjell, Line, Øyvind, Terje, Per Chr., Rolf M., Inger, Svanhild, Torgeir, Gunnar) 
 
Delmøte 2; Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede til stede.  
(Kjell, Line, Øyvind, Terje, Per Chr., Jannikke, Rolf M., Inger, Svanhild, Gunnar) 
 
Delmøte 3; Forbundsstyret var beslutningsdyktig med 10 stemmeberettigede til stede.  
(Kjell, Line, Øyvind, Terje, Per Chr., Jannikke (fra 19:29), Rolf M., Inger, Svanhild, Torgeir) 
 
 
 
 

President Kjell Sivertsen 
1. visepresident Line Gulbrandsen 
2. visepresident Øyvind Andreassen  
Styremedlem Terje Kårstad 
Styremedlem/seksjonsleder taekwon-do ITF Per Chr. Garnæs 
Styremedlem/seksjonsleder jujutsu Rolf Magne Larsen  
Styremedlem/seksjonsleder fleridrett Inger Wold  
Styremedlem/seksjonsleder karate Jannikke Berger (ikke delmøte 1) 
Varamedlem Svanhild Sunde 
Varamedlem Torgeir Haukebø (ikke delmøte 2) 
Norsk medlem av WKF med styrerettigheter Gunnar Nordahl (ikke delmøte 3) 

Styremedlem/leder ungdomskomiteen Victoria B. Valner  



  
 

 

FS18/21 Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte, behandle 
styrets habilitet og saker til eventuelt  
  
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 17 
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. 
 

FS19/21 Økonomi 
Endelig årsregnskap 2020 med balanse, noter, økonomisk beretning og forslag til 
årsoppgjørsdisposisjoner ble behandlet. Regnskap hittil i år 2021 ble behandlet. 
Budsjett 2022 ble framlagt for fellesdrift og ITF seksjonen. De øvrige seksjonene 
framlegges senere. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 18 
Forbundsstyret godkjenner årsregnskapet 2020 med balanse, noter, delregnskap og 
økonomisk beretning. Regnskap hiå. tas til etterretning. Budsjett 2022 for fellesdriften 
samt ITF seksjonen godkjennes. Øvrige seksjoners budsjetter tas opp på neste møte. 
 

FS20/21 Forbundstinget (del 2) 
Styret behandlet spørsmål knyttet til forbundstingets del 2 og gjennomføringen av dette. 
I tillegg ble mulige lovendringsforslag diskutert. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 19 
Styret framlegger supplerende beretning, revidert årsregnskap 2020 og noen mindre 
lovendringsforslag til tinget. Tinget avholdes digitalt. 
 

FS21/21 Organisasjonsform og høringsnotat 
Er fleridrettsforbund fortsatt riktig organisasjonsform for NKF? Forbundsstyret diskuterte 
dette i relasjon til forslag til høringsnotat som forelå til godkjenning. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 20 
Styret mener NKF fortsatt skal organiseres som et fleridrettsforbund og legger dette til 
grunn ved sine forslag til høring i organisasjonen. Framlagte forslag til høringsnotat ble 
diskutert og presidentskapet ble bedt om å se nærmere på dette sammen med GS før 
endelig styrebehandling.   
 

FS22/21 Kampsportfestival 2023 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 21 
Styret ønsker å realisere en framtidig kampsportfestival/samling og gir adm. fullmakt til å 
innhente tilbud fra ulike «venues», herunder også Oslofjord Convention senter, forutsatt 
at bindingene til Brunstad kirken er avviklet. 
 
 
 



  
 

 

FS23/21 Organisasjonsnormer  
Oppdatert/revidert utgave inklusiv mandater og etiske retningslinjer ble behandlet. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 22 
Framlagte organisasjonsnormer godkjennes og utlegges på kampsport.no. «Code of 
conduct» som bestilt av Idrettens advokatkontor tillegges i disse innledningsvis og 
publiseres på egen plass på nettet. 
 

FS24/21 Godt styresett, åpenhet og demokrati 
NKF har en opplysningsplikt ift. godt styresett, åpenhet og demokrati. Styret ble orientert 
om forbundets arbeid på området via administrasjonen. Idrettspolitiske grep for å sikre 
godt styresett, åpenhet og demokrati i klubber og deres stilarter samt sikre kompetanse 
blant tillitsvalgte, ble diskutert. 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 23 
Styret er klar på at godt styresett, åpenhet og demokrati må være gjennomgående og 
samsvare i alle deler av forbundets virksomhet. Tillitsvalgte plikter å sette seg inn i sin 
organisasjons styringsstruktur, forbundets organisasjonsnormer med «code of conduct» 
og etiske retningslinjer m.m. samt utøve lojalitet til fattede vedtak. Adm. skal jobbe for å 
systematisere arbeidet med dette fra NKFs sentralledd.  
 

FS25/21 Personalpolitikk 
Det er god styreskikk jevnlig å vedlikeholde organisasjonens personalpolitikk. Styret 
diskuterte hvordan de ønsker å tilrettelegge for dette. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 24 
Styret mener at det er et viktig felles ansvar for sentralledelsen/tillitsvalgte å bygge tillit 
utad til administrasjonen og anerkjenne og respektere deres ansvar, roller og 
kompetanse. 
 

FS26/21 Utviklingstiltak gjennom idrettspolitiske grep 
Det ble gitt status fra arbeidsgruppen som ser nærmere på innlemming av 
trenerutdanning i samarbeid med stilartene.  
Saken om å få mer utviklingsrettede og sterkere medlemsklubber, ble utsatt pga. 
tidsnød. 
 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige   
  
Vedtak 25 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 

FS27/21 Orienteringssaker  
• Status for varslingssaker siden sist ble gitt 
• Søknad om godkjenning av grener ble behandlet i Idrettsstyremøte 16. mars hvor 

karate kata og kumite samt taekwondo mønster og kamp ble godkjent som 
nasjonale grener og mulige nasjonale grentilskudd som kommer i tillegg til 
internasjonale grentilskudd for særidrettene. Idrettsregistreringen vil bli endret som 
følge av dette slik at klubbene registrerer på grennivå innenfor karate og taekwondo. 

• Kjell Jacobsen er innstilt fra karate seksjonen som kandidat ved valg av styre i EKF 
• Statusrapporter for medlemssystemet/IMS samt fra arrangementsavd. og sportsavd. 

ble presentert ved skriftlige rapporter samt muntlig i møtet  
• Informasjon om behovsprøvd tilskuddsordning som er under utforming. 



  
 

 

 
_______________________________________ 
Kjell Sivertsen 
 
_______________________________________ 
Øyvind Andreassen  

_______________________________________ 
Line Gulbrandsen 
 
_______________________________________ 
Per Chr. Garnæs  

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

 
_______________________________________ 
Jannikke Berger 
 
_______________________________________ 
Svanhild Sunde 
 
_______________________________________ 
Torgeir Haukebø 
 

 

 
Forbundsstyret fattet følgende enstemmige  
 
Vedtak 26 
Orienteringene tas til etterretning.  


